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МЕТА ЗА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою вивчення дисципліни «Протипожежне водопостачання» є 
набуття здобувачами спеціальної компетентності «здатність до розраху-
нків та перевірки елементів систем протипожежного водопостачання, 
проектів протипожежного водопостачання щодо відповідності вимогам 
пожежної безпеки» як складової частини інтегральної компетентності 
«здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та проблеми, які 
характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, під час прак-
тичної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування 
теорій та методів моніторингу та прогнозування, запобігання виникнен-
ню пожеж та їх гасіння».  

Результатом вивчення дисципліни «Протипожежне водопостачан-
ня» є спроможність здобувача вибирати, оцінювати та обґрунтовувати 
вибір параметрів систем протипожежного водопостачання, застосовува-
ти знання законів гідравліки, механіки рідини та газів та сучасні наукові 
досягнення під час перевірки проектів та контролю систем водопоста-
чання. 

Після вивчення навчальної дисципліни «Протипожежне водопоста-
чання» здобувачі вищої освіти повинні набути та отримати: 

знання:  
– загальних схем систем протипожежного водопостачання буді-

вель; 
– вимог нормативних документів щодо систем протипожежного 

водопостачання будівель;  
– методів розрахунку систем внутрішнього протипожежного водо-

постачання;  
– методів перевірки проектних рішень та стану діючих систем про-

типожежного водопостачання з метою встановлення порушень норма-
тивних вимог;  

– приладів та порядку випробувань водопровідних мереж на водо-
віддачу; 

уміння:  
– проводити вибір схем внутрішніх мереж протипожежного водо-

постачання, в тому числі з метою перевірки їх працездатності;  
– вибирати та обґрунтовувати характеристики елементів системи 

протипожежного водопостачання будівель; 
– виконувати розрахунок системи внутрішнього протипожежного 

водопостачання; 
– проводити перевірку проектів систем внутрішнього протипоже-

жного водопостачання;  
– проводити випробування водопровідних мереж на водовіддачу з 

оцінкою результатів та відповідним їх оформленням; 
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комунікації: 
– зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також 

знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокре-
ма до осіб, які навчаються, з питань вибору параметрів елементів внут-
рішнього протипожежного водопроводу, при перевірках системи проти-
пожежного водопостачання в проектах та їх стану під час експлуатації, 

автономність і відповідальність: 
– прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що по-

требує застосування нових підходів та прогнозування з питань протипо-
жежного водопостачання.  

Компетентність, якою повинен оволодіти здобувач вищої освіти: 
здатність до розрахунків та перевірки елементів систем протипожежно-
го водопостачання, проектів протипожежного водопостачання щодо від-
повідності вимогам пожежної безпеки. 

 
ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Самостійна робота над навчальним матеріалом включає: вивчення 
матеріалу за підручником, розбір прикладних завдань і рекомендацій. 
Така робота проводиться одночасно з прослуховуванням лекцій за осно-
вними темами дисципліни. Крім того для одержання усної консультації, 
можна звернутися до викладача із запитаннями. Треба пам'ятати, що 
тільки при систематичній і наполегливій самостійній роботі допомога 
викладачів буде досить ефективною.  

При роботі з літературою важливо робити посилання на викорис-
тану літературу, тоді в разі необхідності можна знову звернутися до про-
робленої теми. Вивчаючи матеріал за підручником, рекомендовано пере-
ходити до наступного питання тільки після правильного розуміння по-
переднього, записуючи в конспект основні визначення й поняття. На по-
лях конспекту варто записувати запитання для одержання консультації 
викладача. Особливу увагу необхідно звертати на визначення основних 
понять. Здобувач вищої освіти  повинен докладно розбирати приклади, 
що пояснюють такі визначення, і вміти будувати аналогічні приклади 
самостійно. Необхідно пам'ятати, що кожне нове визначення, положення, 
метод, принцип будуються на основі фізичних законів. Корисно станови-
ти блок-схеми за структурою визначень.  

Письмове оформлення роботи здобувача вищої освіти а має важли-
ве значення. Записи повинні бути зроблені чисто, акуратно й розташова-
ні в певному порядку. Висновки, отримані у вигляді визначень, формул 
рекомендується в конспекті підкреслювати або обводити рамкою, щоб 
при перечитуванні конспекту вони виділялися й краще запам'ятовува-
лися.  
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Після вивчення певної теми за підручником та розбору практичних 
прикладів здобувачеві вищої освіти рекомендується відтворити по па-
м'яті визначення, формулювання й докази. Запитання для самоперевір-
ки, наведені в методичних вказівках для самостійної роботи, поставлені з 
метою допомогти здобувачеві вищої освіти в повторенні, закріпленні й 
перевірці міцності засвоєння вивченого матеріалу. Якщо буде потреба 
необхідно ще раз уважно проробити матеріал підручника, розібрати 
приклади й рекомендації. Іноді недостатність засвоєння того або іншого 
питання з'ясовується тільки при вивченні подальшого матеріалу. У цьо-
му разі треба повторити недостатньо засвоєний розділ. Якщо в процесі 
роботи над вивченням теоретичного матеріалу у здобувача вищої освіти 
виникають питання, з’ясувати які самостійно не вдається (неясність те-
рмінів, формулювання причинно-наслідкових зв'язків), то він може зве-
рнутися до викладача для одержання від нього необхідної консультації. 
При цьому він повинен точно вказати, які має труднощі.  

Якщо здобувач вищої освіти  не розібрався в теоретичних пояснен-
нях у підручнику, то потрібно вказати, який це підручник, рік його ви-
дання й сторінку, де є це питання, що йому не ясне, і що саме його утруд-
няє. За консультацією варто звертатися також при сумніві в правильнос-
ті відповідей на запитання для самоперевірки. Питання, які винесено на 
самостійне розглядання здобувачам вищої освіти, приведено нижче. 
Здобувачам вищої освіти пропонується користуватися списком основної 
і додаткової літератури. За кожною темою і теоретичному питанню про-
понується декілька джерел. Залежно від наявності в тій чи іншій бібліо-
теці вказаної літератури,здобувач вищої освіти може знайти необхідний 
матеріал із декількох. 

 
СКЛАД ТА ОБ’ЄМ ДИСЦИПЛІНИ 

МОДУЛЬ 1. ПРОТИПОЖЕЖНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ 
ПУНКТІВ ТА ВИРОБНИЧИХ ОБ’ЄКТІВ 

Джерела зовнішнього протипожежного водопостачання. Особливо-
сті утримання, обліку, перевірки джерел зовнішнього протипожежного 
водопостачання. Вивчення системи зовнішнього протипожежного водо-
постачання виробничого об’єкта. Влаштування системи зовнішнього 
протипожежного водопостачання складів лісопиломатеріалів. Влашту-
вання системи зовнішнього протипожежного водопостачання складів 
нафти та нафтопродуктів. 
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Питання для підготовки до контрольної роботи та заліку: 

1. Вказати умови вибору системи безводопровідного водопостачан-
ня. Надати її характеристику. 

2. Опишіть способи забору води за допомогою пожежної техніки зі 
штучних та природних вододжерел. 

1. Принцип обрання установок пожежогасіння на складах нафти та 
нафтопродуктів.  

2. Накреслити загальну схему стаціонарної установки автоматично-
го пінного пожежогасіння складів нафти та нафтопродуктів, показати 
основні елементи, пояснити їх призначення.  

3. Від чого залежить та як визначається розрахункова кількість од-
ночасних пожеж для складів нафти та нафтопродуктів  

4. Принципи обрання установки охолодження резервуарів складів 
нафти та нафтопродуктів.  

5. Принципи встановлення стаціонарних лафетних установок поже-
жогасіння на складах лісо пиломатеріалів. 

6. Накреслити загальну схему системи протипожежного водопоста-
чання складів лісо пиломатеріалів, показати основні елементи, пояснити 
їх призначення.  

7. Надати коротку характеристику джерелам зовнішнього протипо-
жежного водопостачання (назва, будова, принцип дії, особливості). 

8. Вказати умови застосування та пояснити принцип виконання гід-
роізоляції штучних пожежних водойм.  

9. Водоймища – резервуари: призначення, принцип роботи, особли-
вості. Принципи та особливості експлуатації пожежних водойм в різні 
періоди року.  

10. Порядок утримання джерел зовнішнього протипожежного 
водопостачання, нормативні документи, відповідальні, основні дії. 

11. Облік джерел зовнішнього протипожежного водопостачання 
нормативні документи, відповідальні, основні дії. 

12. Перевірка технічного стану пожежних гідрантів: терміни про-
ведення, що перевіряється, звітні документи. 

13. Перевірка технічного стану природних та штучних пожежних 
водоймищ: терміни проведення, що перевіряється, звітні документи. 

14. Особливості будови протипожежного водопроводу складу 

лісопиломатерілалів. 

15. Особливості облаштування відгалужень до лафетних устано-

вок на складах лісопиломатерілалів. 

16. Принципи визначення місця встановлення лафетних стволів 

на складах лісо пиломатеріалів. 
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Типові задачі для підготовки до заліку 

1. Визначити напір насоса при подачі води до лафетного ствола за-
даного діаметра, якщо від пожежного автомобіля прокладено задану кі-
лькість рукавних ліній із заданими діаметром та довжиною. Необхідно 
одержати струмінь із заданим радіусом (довжиною) компактної частини. 
Ствол піднято на певну висоту. 

2. Визначити витрату води з лафетного ствола, напір перед стволом 
заданого діаметра, якщо від заданої кількості пожежних автомобілів 
прокладено (від кожного) задану кількість рукавних ліній із заданими 
діаметром та довжиною. Задано висоту підйому ствола. Насоси працю-
ють в однаковому режимі та розвивають заданий напір. 

3. Визначити необхідну кількість паралельно працюючих пожеж-
них автомобілів АЦ-40, що можуть забезпечити роботу лафетного ствола 
із заданою витратою, якщо від кожного насоса прокладено задану кіль-
кість рукавних ліній заданих діаметра та довжини. Ствол піднято на за-
дану висоту. Задано діаметр ствола. 

4. Визначити витрату води з лафетного ствола із заданим діамет-
ром, якщо від кожного із заданої кількості пожежних автомобілів про-
кладено задану кількість рукавних ліній заданих діаметра та довжини. 
Подача води до лафетного ствола здійснюється по магістральній лінії за-
даних діаметра та довжини. Ствол піднято на задану висоту. Насоси пра-
цюють в однаковому режимі і розвивають заданий напір. 

5. З лафетного ствола із заданим діаметром насадки потрібно оде-
ржати струмінь із заданим радіусом (довжиною) дії компактної частини. 
Ствол розташовано на заданій відстані від водойми і на заданій висоті. 
Визначити можливість одержання необхідного струменя, якщо є задана 
кількість насосів та рукава заданого діаметра. Накреслити схему і визна-
чити необхідні напори на насосах. 

6. З лафетного ствола із заданим діаметром потрібно одержати 
струмінь із заданим радіусом (довжиною) дії компактної частини. До ла-
фетного ствола прокладено рукавні лінії заданого діаметра від заданих 
насосів. Задано кількість рукавів у кожній лінії. Лафетний ствол установ-
лено на заданій висоті. Визначити можливість одержання необхідного 
струменя, накреслити схему. 

7. Визначити радіус (довжину) дії компактної частини струменя і 
витрати з лафетного ствола із заданим діаметром насадки, розташовано-
го відносно осі насосів ПН-40У на заданій висоті, якщо вода подається від 
заданої кількості насосів. Від кожного прокладено задану кількість рука-
вних ліній заданого діаметра та заданої довжини. 

8. Визначити витрати води на пожежогасіння населеного пункту з 
кількістю мешканців до 10 тисяч та будівлями заданої поверховості. Во-
допровідна мережа населеного пункту забезпечує подачу води для пот-
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реб виробничого об’єкта площею до 150 га з будівлями заданого ступеня 
вогнестійкості і заданих категорії за вибухопожежною та пожежною не-
безпекою та об’єму. 

9. Визначити необхідний об’єм пожежного резервуара, якщо він за-
безпечує збереження води на потреби пожежогасіння заданої будівлі. 
Обрати типовий пожежний резервуар. 
 

МОДУЛЬ 2. ВНУТРІШНІЙ ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ВОДОПРОВІД 
Загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання бу-

дівель різного призначення. Пожежні кран-комплекти: умови влаштуван-
ня. Особливості розрахунку систем внутрішнього протипожежного водо-
проводу об’єктів різного призначення. Розрахунок характеристик, ефек-
тивність використання пожежних кран-комплектів. Розрахунок систем 
внутрішнього протипожежного водопроводу об’єктів різного призначен-
ня. Вивчення системи внутрішнього протипожежного водопроводу. 

Питання для підготовки до контрольної роботи та заліку: 

1. Класифікація та основні складові систем внутрішнього протипо-
жежного водопроводу. 

2. Вимоги нормативних документів щодо кількості, місця розташу-
вання та обладнання пожежних кран-комплектів. 

3. Гідравлічний розрахунок системи внутрішнього протипожежного 
водопроводу. 

4. Схеми внутрішнього протипожежного водопроводу та вимоги до 
їх вибору. 

5. Матеріали трубопроводів та способи прокладки внутрішніх ме-
реж. Водопровідна арматура та прилади (вентилі, засувки, зворотні кла-
пани, регулятори тиску, пожежні кран-комплекти, вводи, водоміри) що 
використовуються в системах внутрішнього протипожежного водопро-
воду. 

6. Схеми внутрішніх протипожежних водопроводів висотних буді-
вель. Умови розділення внутрішньої мережі на зони по вертикалі. 

7. Складові систем зонного водопостачання висотних будівель та 
вимоги нормативних документів до них. Джерела водопостачання для 
таких систем. 

8. Влаштування водонапірних баків та гідропневмоустановок в ви-
сотних будівлях. Порядок введення в дію. Вимоги норм до розташування. 

9. Вимоги нормативних документів до влаштування внутрішнього 
протипожежного водопроводу будівель з масовим перебуванням людей 
(на прикладі театрально-видовищних підприємств). 

10. Нормативні витрати води та напори в системах внутрішнього 
протипожежного водопроводу будівель з масовим перебуванням людей 
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(на прикладі театрально-видовищних підприємств) та вимоги норм до 
елементів, що їх забезпечують. 

11. Вимоги нормативних документів (ДБН, ППБУ) до влаштуван-
ня насосних станцій внутрішнього протипожежного водопроводу висот-
них будівель та з масовим перебуванням людей. 
Типові задачі для підготовки до іспиту (заліку) 

1. Визначити схему ВПВ для заданої будівлі. 
2. Перевірте вірність запроектованого рішення щодо наступного: в 

заданій будівлі запроектовано задану кількість пожежних кран-
комплектів із заданим обладнанням. 
 

МОДУЛЬ 3. КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ СИСТЕМ ПРОТИПОЖЕЖНОГО 
ВОДОПОСТАЧАННЯ. 

Особливості проведення випробувань на водовіддачу мереж про-
типожежного водопостачання різних об’єктів при перевірці їх стану. 
Оформлення результатів випробувань водопровідних мереж на водовід-
дачу. Методика проведення перевірок проектів систем протипожежного 
водопостачання. Оформлення результатів перевірок проектів систем 
протипожежного водопостачання.  

 
Питання для підготовки до контрольної роботи та заліку: 

1. Прилади для проведення випробувань на водовіддачу водопрові-
дних мереж (внутрішніх та зовнішніх). 

2. Випробування на водовіддачу внутрішніх протипожежних водоп-
роводів. Нормативна база. Порядок проведення. Прилади. 

3. Випробування на водовіддачу зовнішнього протипожежного водо-
проводу низького тиску. Нормативна база. Порядок проведення. Прилади. 

4. Випробування на водовіддачу зовнішнього протипожежного во-
допроводу високого тиску. Нормативна база. Порядок проведення. При-
лади. 

Типові задачі для підготовки до іспиту (заліку) 

1. При виконанні випробувань на водовіддачу зовнішнього проти-
пожежного водопроводу високого тиску, що забезпечує пожежогасіння 
заданої будівлі, було використано задану кількість пожежних гідрантів, 
на які було встановлено колонки з манометрами. Задано спосіб прове-
дення випробувань та показання манометра кожної колонки. Перевірте 
вірність організації випробувань та визначте водовіддачу мережі. 

3. Визначити фактичну водовіддачу заданої водопровідної мережі, 
порівняти її з нормативною та зробити висновок про можливість цієї ме-
режі забезпечити подачу води на пожежогасіння. Необхідно визначити 
водовіддачу мережі при проведенні випробувань за допомогою трубки 
Піто або ствола-водоміра. 
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