
Інформаційна довідка 

 

Вид навчальна дисципліна  

Назва: Комп’ютерне моделювання та прогнозування стану водних об’єктів  

Код: ПП В.02 

Тип: вибіркова 

Рівень: третій (освітньо-науковий) 

Семестр, в якому викладається: 3 

Кількість кредитів ЄКТС: 5 

Лектор (викладач): д.т.н., проф. К.О. Метешкін. 

Результати навчання: студент має здатність застосовувати сучасні інформаційні 

технології у науковій діяльності; володіє засобами візуалізації технічних об’єктів за 

допомогою графічних зображень та тривимірного моделювання з використанням САПР та 

інших комп’ютерних технологій; має здатність стратегічно мислити, ідентифікувати, 

моделювати, проектувати та конструювати оригінальні інженерні системи, розробляти 

унікальні технології; прогнозувати стан навколишнього середовища - кваліфіковано 

аналізувати фізичний, хімічний, біологічний та інші антропогенні впливи на навколишнє 

середовище і передбачати їх наслідки. 

Дисципліни, на які спирається: 1) інноваційні технології в галузі захисту 

навколишнього середовища; 

2) управління науковими проектами; 

3) технології захисту та відновлення водних об’єктів.  

Зміст:  

Змістовий модуль 1.  Програмне забезпечення водоохоронних проектів.  
Змістовий модуль 2.  Комп’ютерне моделювання стану водних об’єктів.  
Змістовий модуль 3.  Автоматизоване проектування природоохоронних споруд. 

Форми та методи навчання: словесні, наочні, практичні, дискусійні. Індуктивні, 

дедуктивні, аналітичні. Репродуктивні (пояснювально-ілюстративні). Конспектування 

лекцій. Обговорення тем, виконання вправ, постановка питань, самостійна робота.  

Мова навчання: українська. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка 

 

Вид учебная дисциплина   

Название: Компьютерное моделирование и прогнозирования состояния водных объектов. 

Код: ПП В.02 

Тип: избирательная 

Уровень: третий (образовательно-научный) 

Семестр, в котором излагается: 3 

Количество кредитов ЕКТС: 5 

Лектор (преподаватель): д.т.н., проф. К.А. Метешкин. 

Результаты обучения: студент обладает способностью к применению современных 

информационных технологий в научной деятельности; владеет средствами визуализации 

технических объектов с помощью графических изображений и трехмерного 

моделирования с использованием САПР и других компьютерных технологий; имеет 

компетентность прогнозировать состояние окружающей среды - квалифицированно 

анализировать физическое, химическое, биологическое и другие антропогенные 

воздействия на окружающую среду и предвидеть их последствия. 

Дисциплины, на которые опирается: 1) инновационные технологии в области защиты 

окружающей среды; 

2) управление научными проектами; 

3) технологии защиты и восстановления водных объектов. 

Содержание:  

Содержательный модуль 1. Программное обеспечение водоохранных проектов. 2 

Компьютерное моделирование состояния водных объектов. 

Содержательный модуль 2. Автоматизированное проектирование природоохранных 

сооружений. 

Формы и методы обучения: словесные, наглядные, практические, дискуссионные. 

Индуктивные, дедуктивные, аналитические. Репродуктивные (объяснительно-

иллюстративные). Конспектирование лекций. Обсуждение тем, выполнение упражнений, 

постановка вопросов, самостоятельная работа. 

Язык обучения: украинский. 

 

 

 


