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1. Передмова 

 

1.1. Метою  навчальної дисципліни « Безпечна експлуатація інженерних сис-

тем і споруд» є  формування знань щодо здатності вирішення  проблем і завдань  

по забезпеченню  основних принципів проектування, розрахунку та  безпечної 

експлуатації окремих елементів інженерних систем і споруд та їх взаємодію в 

комплексі; набуття практичних вмінь по встановленню правильність вибору інже-

нерних систем і споруд залежно від специфіки небезпечних факторів об’єкту, та 

відповідності цього вибору вимогам чинних нормативних документів з охорони 

праці для розроблення рекомендацій щодо забезпечення його  безпечної експлуа-

тації  

Вивчення дисципліни базується на знаннях одержаних у результаті вивчення 

таких навчальних дисциплін,  як “Безпека експлуатації будівель та споруд”, “Про-

мислова екологія” та основних професійно орієнтованих дисциплін. У свою чергу, 

теоретичні положення дисципліни “Основи охорона праці. Вступ до спеціальнос-

ті”, „Електробезпека”, „Виробнича санітарія”, „Профілактика виробничого трав-

матизму та професійних захворювань”. 

Здобуті знання будуть використовуватись у подальшому при вивченні таких 

дисциплін:  «Атестація робочих місць»,  «Соціально-економічні основи охорони 

праці», а також при державній атестації фахівців. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Безпечна експлуатація 

інженерних систем і споруд» є : 

1.2.1. Визначення відповідності: 

- водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання 

на промислових та інших об’єктах вимогам нормативно - правових актів з охорони 

праці; 

- систем опалення, вентиляції і кондиціонування на промислових та ін-

ших об’єктах вимогам нормативних правових актів з охорони праці 

1.2.2. Організація проведення контролю за додержанням чинних норматив-

но-правових актів  з охорони праці, стандартів безпеки праці у процесі виробницт-

ва. 

1.2.3. Здійснення нагляду за станом проектів будівництва (реконструкції, 

технічного переоснащення) підприємств і виробничих об’єктів, розробок нових 

технологій, засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту 

працюючих та відповідності їх нормативним актам про охорону праці. 

1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- чинні нормативно-правові акти  з охорони праці, стандарти безпеки 

праці у процесі виробництва з урахуванням особливостей фахової й соціально-

виробничої та побутової діяльності; 

- конструктивні особливості будівель та споруд; 

- технічні вимоги до систем водопостачання, водовідведення, теплопо-

стачання та газопостачання, вимоги будівельних норм, стандартів, норм та правил 

з питань охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного стану та охорони 

навколишнього середовища в умовах виробництва. 
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вміти  у відповідності до сфери діяльності (виробнича, соціально - виробни-

ча, соціально-побутова); 

- встановити правильність вибору системи водопостачання, водовідведення, 

теплопостачання та газопостачання залежно від специфіки небезпечних факторів 

об’єкту, та відповідність цього вибору вимогам будівельних норм для розроблення 

рекомендацій щодо забезпечення безпечної експлуатації об’єкта; 

- класифікувати системи  водопостачання, водовідведення, теплопостачання 

, газопостачання та визначати їх призначення та галузь застосування для встанов-

лення відповідності вибору системи залежно від специфіки небезпечних факторів 

об’єкту; 

- аналізувати відповідність влаштування систем зовнішнього та внутрішньо-

го водовідведення, теплопостачання, газопостачання населених пунктів та проми-

слових підприємств вимогам відповідних нормативних документів. 

 

1.4 Організація  проведення  навчальних занять  передбачає  проведення лек-

ційних,  практичних завдань та рефератів,  самостійну роботу студентів відповідно 

до тематики навчального плану курсу. 

Система контролю якості навчання студентів передбачає поточне опитуван-

ня по теоретичному матеріалу. Контроль оцінок знань та вмінь студентів прово-

диться за підсумком виконання модульної контрольної роботи у середині та в кін-

ці семестру.  

Загальний обсяг годин на вивчення дисципліни та їх розподіл на аудиторні 

заняття:  

згідно навчальному плану спеціальності  6.170202 "Охорона праці"  розподіл 

передбачає: загальний обсяг 120 год, у тому числі  лекційних занять – 32 год.,  

практичних занять – 16 год., СРС  - 72 год. 

Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен. 

 

2. Зміст дисципліни 

 

Зміст дисципліни формується  за модулями і темами. Тема занять містить та-

кий обсяг навчальної інформації, що має самостійну логічну структуру та зміст і 

дає змогу оперувати цією інформацією у подальшому вивченні змісту дисципліни. 

Модуль охоплює зміст декількох тем, які логічно завершують вивчення частини 

теоретичного та практичного матеріалу навчальної дисципліни у виді підготовки 

рефератів та проведенні  практичних занять. 

Отримані знання та вміння використовуються студентами при виконанні кур-

сових та  випускних  дипломних робіт і проектів. 

 

3. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Модуль 1.Мережі інженерно-технічного забезпечення 
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Тема 1. Предмет и задачі курсу . Загальні відомості про інженерну інфра-

структуру. Опори і естакади. Галереї. Канали і тунелі. Бункери та силоси. Метале-

ві резервуари і газгольдери. Градирні, водонапірні башти. Вуличне освітлення та 

його види, типи опор, способи управління електроживленням. 

Тема 2. Системи водопостачання. Вимоги до води, що споживається у про-

мисловості та в побуті  Побудова систем водопостачання. Підготовка води до ви-

користання. Особливості систем виробничого водопостачання. Охолоджувальні 

пристрої систем оборотного водопостачання. 

Тема 3. Системи водовідведення. Види стічних вод та вимоги до систем 

очищення. Умови прийому стічних вод в каналізаційні мережі. Районні схеми ка-

налізації. Системи та схеми каналізації населених пунктів. Інженерні системи очи-

стки побутових стічних вод. Схеми очисних станцій та їх обладнання. Системи 

водовідведення промислових об’єктів. Методи та обладнання для очистки проми-

слових стічних вод. 

Тема 4. Проектування, будівництво та безпечна експлуатація систем і спо-

руд зовнішнього та внутрішнього водопостачання та водовідведення. Безпечна 

експлуатація очисних споруд. 

 

Модуль 2.  Системи і споруди теплогазопостачання 

 

Тема 5. Теплові пункти. призначення і їх види. Джерела тепла і системи 

транспорту теплової енергії. Системи споживання теплової енергії. Принципова 

схема теплового пункту. Гаряче водопостачання (ГВП). Способи приєднання під-

системи ГВП до системи теплопостачання. Типові схеми ГВП. 

Тема 6. Опалення. Класифікація систем опалення. Теплоносії. Системи во-

дяного опалення. Опалювальні прилади.  Системи парового і повітряного опален-

ня. 

Тема 7. Газопостачання. Стисла інформація про природні та зріджені гази. 

Газорозподільні мережі в містах та газорозподільні пункти. Приєднання газопро-

водів до діючих газових мереж, їх обслуговування, ремонт та охорона праці. Пра-

вила прийняття об’єктів систем газопостачання. Захист газопроводів від корозії. 

Тема 8. Типи вентиляційних систем: за способом спонукання руху повітря, 

за призначенням, за способом організації повітрообміну. Вентиляційне обладнан-

ня.  Види вентиляторів. Повітряні фільтри. Повітронагрівачі. Протипожежні кла-

пани. 

 

4. Практичні роботи 

1. Розрахунок діаметру трубопроводу. - 2 год. 

2. Розрахунок втрат напору у трубопроводі. - 2 год. 

3. Визначення втрат напору  у трубопроводі. -2 год. 

4. Визначення повного напору насоса і вибір насоса. - 2 год. 

5. Визначення  потужності електродвигуна насоса.- 2 год. 

6. Розрахунок  трубопроводу на міцність.- 2 год. 
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7. Розрахунок необхідної товщини теплоізоляції.- 2 год. 

8. Визначення втрат напору на регулюючому вентилі.- 2 год. 

5. Розподіл навчального аудиторного часу за розділами, темами та ви-

дами навчальних занять, курс – 4-й, семестр - 7-й 

 

Розділи,Теми Всього  Лекції Практичні Контрольні Іспит 

Тема 1 4.0 4.0    

Тема 2 12,0 4.0 8,0   

Тема 3 12,.0 4.0 8,0   

Тема 4 2.0 2,0    

Модульна конт-

рольна №1 
     

Тема 5 5.0 5.0    

Тема 6 4.0 4.0    

Тема 7 6.0 6.0    

Тема 8 3,0 3.0    

Модульна конт-

рольна №2 
     

Усього по дисци-

пліні 
48.0 32.0 16.0  + 

 

6. Перелік рекомендованих контрольних робіт 

 

Семестр 
Номер контрольної роботи  Кількість го-

дин 

1 2 3 

7 
Контрольні роботи №№ 1, 2 

 
2.0 

 

7. Питання для СРС 

 

1.Схема основних споруд системи водопостачання. -2 год. 

2.Режим водопостачання населених пунктів протягом доби та вплив режиму 

на побудову системи – 2год. 

3.Класифікація насосів. Лопатеві насоси, їх конструкція. - 2 год. 

4.Основні фізичні властивості води та їх характеристика. -2 год. 

5.Основні якісні властивості води. та їх характеристика. - 2 год. 

6.Схема основних споруд системи водопостачання. -4 год. 

7. Режим водопостачання населених пунктів протягом доби та вплив режиму 

на побудову системи.-2 год.  

8. Методи та обладнання для очистки промислових стічних вод. – 4 год. 
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9. Основні визначення технічної термодинаміки. – 4 год.. 

10.Загальні відомості про паливо Процеси горіння. – 2 год..  

11. Класифікація і  характеристика топкових пристроїв. - 4 год.. 

12. Загальна характеристика котельних установок  для теплопостачання. – 4 

год.  

13. Теплові мережі. -2 год.  

14. Способи прокладання теплопроводів. -2 год.  

15. Конструктивні елементи теплових мереж. – 4 год. 

16. Стисла інформація про природні та зріджені гази. – 4 год. 

17. Устрої зовнішніх та підземних газопроводів. -4 год. 

18. Газопроводи із поліетиленових труб. -2 год. 

19. Захист газопроводів від корозії. - 2 год. 

20. Системи парового і повітряного опалення. - 2 год. 

21. Побутові газові установки. - 4 год. 

22. Автоматика водонагрівача. -4 год. 

23. Газові опалювальні апарати з водяним контуром. – 4 год. 

24. Системи парового опалення.- 2 год. 

25. Системи повітряного опалення. - 2 год. 

26. Обладнання систем вентиляції. –4год. 

8. Інформаційно – методичне забезпечення 

 

1.СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

2. СНиП 2.04.01-85* . Внутренний водопровод и канализация зданий. 

3. СНиП 2.04.03-85*. Канализация. Наружные сети и сооружения. 

4. ДБН В.2.5-39:2008. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні 

мережі та споруди. Теплові мережі. 

5.СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

6. ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання. 

 7. Цейтлін М.А., Райко В.Ф., Шестопалов О.В. Проектування природоохо-

ронних комплексів з використанням САПР /Навчальний посібник/. - Харків: НТУ 

«ХПІ», 2013.-  224 с. 

8. Цейтлін М.А., Райко В.Ф., Шестопалов О.В. Методичні вказівки  до вико-

нання курсового проекту «Розрахунок і вибір  насоса та трубопроводу» з дисцип-

ліни «Проектування природоохоронних комплексів з використанням САПР» - Ха-

рків: НТУ «ХПІ», 2009.- 47 с. 

9. Основи охорони праці: Навчальний посібник / За ред. проф. В. В. Березу-

цького. – Х.: Факт, 2007. – 480 с. 

10. Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений: учебник для сту-

дентов заочных отделений вузов / Бухаркин Е. Н., Кушнирюк В. В., Лелеева Н. М. 

и др.; под ред. Ю. П. Соснина. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Высшая школа, 

2008. - 415 с.: ил. - ISBN 978-5-06-004883-4. 

11. Воронов Ю.В. Водоотведение и очистка сточных вод: учебник для студ. 

вузов Воронов Ю. В., Яковлев С. В.; под общ. ред. Ю. В. Воронова. - 4-е изд., доп. 

и перераб.. - Москва: МГСУ : Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2006. - 702 
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с.: ил. - 2-е и 3-е изд.: Водоотведение и очистка сточных вод / С. В. Яковлев, Ю. В. 

Воронов.  

 

Додаткові джерела (довідники, нормативні видання, сайти Інтернет, тощо) 

1. ДБН А.2.2–3-2004. Состав, порядок оформления, согласования и утверж-

дения проектной документации для строительства. 

2. http://www.dnop.kiev.ua – нормативні документи  

3. Правила  технічної експлуатації систем водопостачання  та каналізації на-

селених пунктів України. Затверджено наказом  Держжитлокомунгоспу  

України від 05.07.95 , № 30 , Київ. 
 

 

Програма розроблена проф. Райко В.Ф.,   
 

 

 

 


