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Семестр, у якому 

можливе (планується) 

вивчення дисципліни 

V 

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 10 Здатність працювати, забезпечуючи безпеку діяльності та 

якість виконання робіт. 

ЗК 12 Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

ФК 13 Володіння технологічними процесами при зведенні, 

опорядженні та експлуатації будівель і споруд та монтажу 

інженерних систем і мереж. 

ФК 14 Здатність до розробки раціональної організації та 

управління будівельним виробництвом при зведенні,  

експлуатації, ремонті й реконструкції об’єктів з урахуванням 

вимог охорони праці. 

ФК23. Здатність здійснювати інженерні заходи, пов’язані з 

поточною експлуатацією елементів систем ВП і ВВ населеного 

пункту. 

ПРН2. Вміти аналітично опрацьовувати іншомовні джерела з 

метою отримання інформації, що необхідна для розв’язання 

природоохоронних завдань. 

ПРН3. Вміти використовувати інформаційні технології та 

комунікаційні мережі для природоохоронних задач. 

ПРН 18. Забезпечувати надійну та безпечну експлуатацію 

будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж. 

ПРН 22. Знання номенклатури, конструкцій, принципів роботи 

та правил обслуговування основних типів обладнання водо-

каналізаційного господарства; вміння добирати, розраховувати 

та організовувати його наладку та керувати експлуатацією. 

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 

ОК11 Електротехніка 

ВБ1.4 Вища математика (спеціальні розділи); Застосування 

математичного пакету Maple для розв’язання інженерних задач; 

Спец. глави вищої математики та їх застосування 

ВБ2.4 Санітарно-гігієнічні основи водокористування; 

Проектування полігонів для відходів; Показники якості 

природних вод 

Основні теми дисципліни Проблема забруднення атмосферного повітря. Класифікація 

хімічно небезпечних речовин. Хімічні перетворення 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. Модель 

Бєрлянда для визначення рівня забруднення атмосферного 

повітря. Модель Гауса для визначення рівня забруднення 

атмосферного повітря. Використання екранів для захисту 

атмосферного повітря від забруднення. Використання 

поглинаючих поверхонь для захисту атмосферного повітря від 

забруднення. Використання методу нейтралізації для захисту 

атмосферного повітря від забруднення. 
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