




1. Мета дисципліни - сформувати у аспірантів уявлення про 

особливості моделювання атмосферних процесів в урбанізованому 

середовищі та можливості застосовуватися різних моделей для вирішення 

урбометеорологічних задач. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної 

дисципліни. Здобувач повинен: 

             1.Знати базові закони загальної фізики, математики; основні 

закони та закономірності, що описують фізичні процеси в нижньому шарі 

атмосфери; особливості формування мікрокліматичних особливостей; 

основні закономірності формування острову тепла та поля вітру в межах 

урбанізованого середовища. 

             2.Вміти користуватися стандартними комп’ютерними 

програмами, розраховувати радіаційний баланс земної поверхні для окремих 

ділянок великого міста, інтенсивність острову тепла, середню радіаційну 

температуру. 

             3. Анотація навчальної дисципліни 
Дисципліна «Моделювання атмосферних процесів в урбанізованому 

середовищі» належить до переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. В 

даній дисципліні значна увага приділяється вивченню структури міської 

атмосфери та основних дескрипторів геометрії міської забудови, що є дуже 

важливими для успішного моделювання атмосферних процесів в 

урбанізованому середовищі. В курсі розглянуті найпоширеніші моделі, що 

можуть застосовуватися для моделювання атмосферних процесів в межах 

урбанізованого середовища. Вивчаються можливості програмних продуктів 

«SkyHelios», «SOLWEIG», «RayMan», що дають змогу оперативно 

вирішувати окремі урбометеорологічні задачі, а  також детально вивчається 

тривимірна модель «ENVI-met», що на сьогоднішній день є однією з 

найбільш вживаних для моделювання атмосферних процесів урбанізованого 

середовища, та широко використовується не лише для вирішення наукових 

задач, але й на практиці при проектуванні забудови та розробці заходів 

адаптації до спеки. 

4. Завдання (навчальні цілі)   

Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (третій (освітньо - 

науковий) рівень вищої освіти, галузь знать 10 «Природничі науки», 

спеціальність 103 «Науки про Землю» дисципліна забезпечує набуття 

здобувачами освіти наступних компетентностей): 

Інтегральні компетентності 

1. Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної 

та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфери Наук про Землю, що 

передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних 

знань та/або професійної практики. 

Загальні компетентності: 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 



2. Здатність до пошуку, оброблення на аналізу інформації з різних 

джерел 

3. Здатність розробляти та управляти науковими проектами 

Фахові компетентності спеціальності: 

1. Здатність формулювати наукову проблему, розробляти робочі 

гіпотези, визначати актуальність, мету, завдання, які необхідно вирішувати 

для досягнення мети; оцінювати необхідні ресурси та час для реалізації, що 

передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних 

знань та/або професійної практики (ФК-1).  

2. Здатність до встановлення гідрологічних, кліматичних передумов 

застосування конкретних методів гідрометеорологічних досліджень, вибору 

раціональної методики польових і лабораторних робіт та оцінки необхідної 

точності вимірювань і кінцевих побудов, що необхідно підтвердити на 

прикладі власного дослідження (ФК-2). 

3. Вміння створювати гідрологічні та метеорологічні, кліматичні моделі 

географічних об’єктів і процесів в просторово-часових координатах; 

визначати закономірності формування та розподілу водних ресурсів, 

метеорологічних і кліматичних умов в географічних об’єктах різного 

масштабу та генезису; реконструювати та прогнозувати гідрологічний режим 

водних об’єктів, зміни клімату та метеорологічні процеси. (ФК-4).  

4. Вміння будувати систему експериментальних досліджень для 

практичного підтвердження теоретичних допущень та реалізувати її у вигляді 

технологічного процесу. (ФК-5). 

 5. Знання і дотримання норм наукової етики і академічної доброчесності 

(ФК- 6). 
 

5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. Комунікація; 

4. автономність та 
відповідальність)  

Форми 

(та/або 

методи і 

технології) 

викладання 

і навчання 

Методи оцінювання  

 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1. Знати фізичні основи 

моделювання атмосферних 

процесів урбанізованого 

середовища   

Лекція, 

самостійна 

робота 

тест,  

бліц-опитування, 

презентація 

7 % 

1.2. Знати особливості 

застосування моделей 

«SkyHelios», «SOLWEIG», 

«RayMan» для вирішення 

урбометеорологічних задач 

Лекція, 

самостійна 

робота 

тест,  

бліц-опитування, 

презентація 

7 % 

1.3. Знати переваги та недоліки 

CFD-моделей  

Лекція, 

самостійна 

робота 

тест,  

бліц-опитування, 

презентація 

7 % 

1.4. Знати особливості підготовки 

вхідної інформації для CFD -

Лекція, 

самостійна 

тест,  

бліц-опитування, 

7 % 



моделей робота презентація 

1.5. Знати можливості та 

особливості застосування 

моделі «ENVІ-Met» 

Лекція, 

практична 

робота, 

самостійна 

робота 

тест,  

бліц-опитування, 

презентація 

7 % 

1.6. Основні підходи до 

моделювання рівня 

забруднення атмосферного 

повітря у великому місті 

Лекція, 

практична 

робота, 

самостійна 

робота 

тест,  

бліц-опитування, 

презентація 

7 % 

2.1 Вміти застосовувати моделі 

для розрахунку потоків 

випромінювання в міському 

середовищі  

Лекція, 

самостійна 

робота 

тест,  

бліц-опитування, 

презентація 

8 % 

2.2 Вміти використовувати 

тривимірну модель клімату 

«ENVI-met» для вирішення 

урбометеорологічних задач 

Лекція, 

практична 

робота, 

самостійна 

робота 

тест,  

бліц-опитування, 

презентація 

8 % 

2.3 

Вміти спілкуватись з 

фахівцями та експертами 

різного рівня інших галузей 

знань, у тому числі в 

міжнародному контексті. В 

глобальному інформаційному 

середовищі 

Лекція, 

самостійна 

робота 

тест,  

бліц-опитування, 

презентація 

8 % 

2.4 

 

Вміти застосовувати 

урбометеорологічні моделі для 

розробки заходів адаптації міст 

до зміни клімату 

Лекція, 

самостійна 

робота 

тест,  

бліц-опитування, 

презентація 

8 % 

3.3 Формувати тексти, робити 

презентації та повідомлення для 

професійної аудиторії та 

широкого загалу з дотриманням 

професійної сумлінності та 

унеможливлення плагіату 

Лекція, 

самостійна 

робота 

тест,  

бліц-опитування, 

презентація 

10 % 

4.1 Демонструвати здатність до 

адаптації та дії в новій ситуації, 

пов’язаній з роботою за фахом, 

вміння генерувати нові ідеї в 

області наук про Землю 

Лекція, 

самостійна 

робота 

опитування, 

дискурс,  

екзамен 

16 % 

  

66..  ССппііввввіідднноошшеенннняя  ррееззууллььттааттіівв  ннааввччаанннняя  ддииссццииппллііннии  іізз  ппррооггррааммннииммии  ррееззууллььттааттааммии  

ннааввччаанннняя  

  
РРееззууллььттааттии  ннааввччаанннняя  ддииссццииппллііннии  

  

ППррооггррааммнніі  ррееззууллььттааттии  ннааввччаанннняя  

11..11  11..22  11..33  11..44  11..55  11..66  22..11  22..22  22..33  22..44  33..33  44..11  

Мати знання з питань 

організації і форм 

здійснення в сучасних 

умовах наукового та 

  

 

  

 

++  ++    ++    ++      ++  ++  ++  



навчального процесів, 

їхнього наукового, 

навчально-методичного та 

нормативного 

забезпечення  

Формулювати з нових 

дослідницьких позицій 

робочі гіпотези 

досліджуваної проблеми 

та загальну методологічну 

базу власного наукового 

дослідження, 

усвідомлювати його 

актуальність, мету і 

значення для розвитку 

інших галузей науки.  

  ++  ++    ++    ++      ++  ++  ++  

Ініціювати, організовувати 

та проводити комплексні 

дослідження в галузі 

науково-дослідницької та 

інноваційної діяльності, 

які приводять до 

отримання нових знань. 

++  ++      ++        ++    ++  ++  

Обґрунтовувати 

необхідність і обсяги 

експериментальних 

досліджень; працювати на 

сучасному обладнанні, 

обробляти результати 

експериментів; 

аналізувати, 

систематизувати та 

узагальнювати результати 

проведених експериментів 

і досліджень; робити 

висновки на основі 

одержаних досліджень 

  ++  ++  ++  ++  ++  ++  ++  ++  ++  ++  ++  

Проводити опрацювання 

наукових та інформаційних 

джерел при підготовці 

занять, застосування 

активних методик 

викладання професійно-

орієнтованих дисциплін 

відповідного фахового 

напряму та дисциплін 

фундаментального циклу 

++  ++  ++  ++  ++  ++              

Вміти професійно 

презентувати результати 

своїх досліджень на 

міжнародних наукових 

конференціях, семінарах, 

                ++    ++  ++  



практичне використання 

іноземної мови (в першу 

чергу - англійської) у 

науковій, інноваційній 

діяльності та педагогічній 

діяльності.  

Діяти соціально 

відповідально та 

громадянсько свідомо і на 

основі етичних міркувань 

(мотивів). 

                ++    ++  ++  

                         

  

7. Схема формування оцінки 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

Максимальна оцінка становить 100 балів, 60 із яких аспірант може набрати в 

ході семестрового контролю і 40 балів на іспиті. 

 

7.1. Форми оцінювання: Семестрову кількість балів формують бали, 

отримані аспірантом у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем та виконання 

індивідуальних завдань. 

  

  ЗМ 1 ЗМ 2 
Min – 18 балів Max – 30 балів Min – 18 балів Max – 30 балів 

Доповнення «0.5»х5=2.5
*
 «0.8»×5=4* «0.5»х5=2.5 «0.8»×5=4 

Оцінювання завдань 

для самостійної 

роботи 

(дослідницько-

аналітична робота) 

0.75×8=6 1.25×8=10 0.75×8=6 1.25×8=10 

Проміжний контроль 

знань (бліц-

опитування, тести) 

0.5×8=4 0.75×8=6 0.5×8=4 0.75×8=6 

Модульна 

контрольна робота  

5.5×1=5.5 10×1=10 5.5×1=5.5 10×1=10 

«0.5»/ «0.8» - мінімальні/максимальна оцінка, яку може отримати аспірант 

×5- мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань 

=2.5
*
/4

* - 
сумарна кількість балів, яку може отримати аспірант 

  

Підсумкове оцінювання у формі екзамену: максимальна кількість балів 

на екзамені 40 балів, мінімальна кількість балів, які додаються до 

семестрових – 24 бали (60% максимальної кількості балів, відведених на 

екзамен). 

До складання іспиту з дисципліни допускаються аспіранти, які впродовж 

семестру набрали не менш як 36 балів (60% максимальної кількості балів, 

відведених на семестровий контроль). 

Для аспірантів, які набрали впродовж семестру сумарно меншу кількість 

балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 36 балів для складання іспиту 



потрібно повторно пройти поточний контроль знань (наприклад,  у вигляді 

тестування)в установленому порядку. 

 

 

При простому розрахунку отримаємо: 
 Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 іспит Підсумкова оцінка  

Мінімум 18 18 24 60 

Максимум  30 30 40 99 

  

7.2. Організація оцінювання  

Оцінювання здійснюється впродовж семестру, включаючи самостійну 

роботу та виконання індивідуальних завдань. 

 

7.3. Шкала відповідності оцінок за 100-бальною шкалою  
 

Оцінка за національною 

шкалою / National grade 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
  

  

  

88..ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кількість годин 

Лекції 
Практична 

робота 

Самостійна 

робота 

Змістовий модуль 1. Особливості моделювання атмосферних процесів в 

урбанізованому середовищі 
1 Предмет, цілі і завдання курсу. 

Сучасний стан теорії і практики методів 

моделювання атмосферних процесів 

урбанізованого середовища. 

Особливості структури граничного шару 

атмосфери урбанізованого середовища 

2  6 

2 Моделі для розрахунку потоків 

випромінювання в міському середовищі 

(«Solweig», «RayMan», «ANSYS Fluent», 

ін.) 

  6 

3 Мезометеорологічні процеси. Фізика їх 

розвитку. Приклади 

мезометеорологічних явищ в нижньому 

шарі атмосфери  

2  6 



4 Модель «SkyHelios» та особливості її 

застосування для вирішення 

урбометеорологічних задач 

  6 

5 Фізичні основи моделювання 

атмосферних процесів урбанізованого 

середовища  

2  6 

6 Особливості застосування моделей 

«Urbclim» та «COSMO-CLM»  для 

вирішення урбометеорологічних задач 

  6 

7 Основні підходи до моделювання рівня 

забруднення атмосферного повітря у 

великому місті 

 2 6 

8 CFD-моделі, їх фізичне підґрунтя, 

переваги та недоліки при моделюванні 

атмосферних процесів в урбанізованому 

середовищі 

2  6 

9 Модульна контрольна робота 1 2   

Змістовий модуль 2. Тривимірна модель клімату «ENVI-met» 
10 Тривимірна модель клімату «ENVI-met»  2   
11 Еволюція моделі «ENVІ-Met»   6 
12 Особливості застосування моделі 

«ENVІ-Met» з метою підбору 

оптимальних заходів адаптації міст до 

проявів зміни клімату 

  6 

13 «Суб-моделі» в «ENVІ-Met», для 

розрахунків температури будівель, 

рослинності, кількості вологи, що 

випаровується з поверхонь, та ін. 

показників, які впливають на тепловий 

баланс території 

2  6 

14 Приклади застосування моделі «ENVІ-

Met» для міст, що розташовані в 

тропічному клімату  

  6 

15 Створення вхідних файлів та 

особливості роботи з моделлю «ENVI-

Met» 

 2  

16 Приклади застосування моделі «ENVІ-

Met» для міст, що розташовані в 

помірному клімату. Приклади 

застосування моделі «ENVІ-Met» для 

міст, що розташовані у високих широтах 

  6 

17 Моделювання мікроклімату 

урбанізованого середовища з 

використанням моделі «ENVI-Met» 

2  6 

18 Моделювання біоклімату 

урбанізованого середовища з 

використанням моделі «ENVI-Met» 

  6 

19 Моделювання рівня забруднення 

атмосферного повітря урбанізованого 

середовища з використанням моделі 

«ENVI-Met» 

  6 



20 Модульна контрольна робота 2 2   
Всього годин  18 4 96 

 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій –  18  год.  

Практичні заняття -  4   год.  

Консультації -  2  год.  

Самостійна робота -   96  год.   
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