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Семестр, у якому 

можливе (планується) 

вивчення дисципліни 

VІII 

Факультети / ННЦ, 

яким пропонується 

Промислове та цивільне будівництво 

Перелік компетентностей 

та результатів навчання, 

що забезпечує дисципліна 

ЗК 3 Знання та розуміння предметної області та професійної 

діяльності. 

ЗК 5 Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК 12 Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

ФК 1 Здатність до розуміння основних теоретичних положень, 

концепцій та принципів математичних та соціально-економічних 

наук. 

ПРН3. Вміти використовувати інформаційні технології та 

комунікаційні мережі для природоохоронних задач. 

ПРН4. Мати системний погляд на розробку та створення 

сучасних технологій в галузі водопостачання та водовідведення, 

вміння логічно мислити, висловлювати свої погляди, 

використовувати філософські аспекти, вміти створювати 

наукове обгрунтування вивчаємих процесів. Вільно формувати 

свої наукові погляди. 

ПРН 12. Розробляти та оцінювати технічні рішення інженерних 

мереж. 

ПРН 19. Демонструвати знання та вміння застосовувати 

положення гідростатики, гідродинаміки, масообмінних, 

теплових та термодинамічних процесів для розрахунків 

основних параметрів елементів систем водопостачання та 

водовідведення населених пунктів. 

ПРН 24. Вміння враховувати вплив на екологічний стан водних 

об’єктів прийнятих технічних рішень при проектуванні,  

будівництві, налагодженні та експлуатації елементів 

водопровідно-водовідвідного господарства населеного пункту. 

 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

ОК4 Вища математика 

ОК6 Фізика 

ОК10 Інформатика 

ОК15 Технічна механіка рідини та газу 

ОК16 Інженерна  гідравліка 

ВБ1.4 Вища математика (спеціальні розділи); Застосування 

математичного пакету Maple для розв’язання інженерних задач; 

Спец. глави вищої математики та їх застосування 

ВБ2.5 Експлуатація  та автоматизація систем водопостачання та 



водовідведення; Захист атмосфери при міграції токсичних 

речовин; Експлуатація гідротехнічних споруд 

ВБ2.6 Екологічна безпека; Нормування антропогенного 

навантаження на навколишнє середовище; Технології захисту 

довкілля 

Основні теми дисципліни Лекції: 

1. Балансові моделі оцінки стану повітряного середовища – 2 

год. 

2. Модель Марчука – 2 год. 

3. Аналітичні моделі – оцінки стану повітряного середовища – 2 

год.  

4. Модель Гауса – 4 год. 

5. Модель Бєрлянда оцінки стану повітряного середовища – 2 

год. 

6. Експрес-моделі оцінки стану повітряного середовища – 2 год. 

7. Інженерні методики оцінки стану водного середовища – 2 

год. 

 

Практичні заняття: 

1. Прогнозування якості повітряного середовища на базі 

балансовх моделей – 2 год. 

2. Прогнозування якості повітряного середовища на базі моделі 

Гауса – 4 год. 

3. Прогнозування якості повітряного середовища на базі 

аналітичних моделей – 4 год. 

4. Прогнозування якості повітряного середовища на базі 

експрес-моделей – 4 год. 

5. Прогнозування якості водного середовища на базі інженерних 

методик – 2 год. 
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