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Комплексна контрольна робота з дисципліни Кліматологія і 

метеорологія для студентів за напрямом підготовки 040106 Екологія, 

охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, 

10 Природничі науки, спеціальністю 5.04010602 Прикладна екологія, 101 

Екологія 

 

Розробник:_Сагдєєва О. А. - Викладач кваліфікаційної категорії «Спеціаліст І 

категорії».  

 

 

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії  

Прикладна екологія 

пр. № 1 від "31" _серпня_ 2018 р. 

Голова циклової комісії ___________/ Сагдєєва О. А./ 

  



ПЕРЕДМОВА 

 

Програма дисципліни «Кліматологія і метеорологія» містить у собі 

перелік питань, що відносяться до теоретичної метеорології та кліматології. 

В даній програмі викладені найважливіші фізико-хімічні процеси, що 

відбуваються в атмосфері. Розглянуто вплив даних процесів на механізм 

забруднення та самоочищення атмосфери. Висвітлені сучасні загальні 

глобальні проблеми повітряного середовища та зроблена оцінка їх наслідків 

для Землі та населення. 

Програма забезпечує можливість самоосвіти та поглибленого вивчення 

окремих розділів в межах спеціальних дисциплін. Студенти повинні бути 

спеціалістами не тільки в здобутті вимірювальної інформації, але й знати, як 

нею користуватися. Тому тематика підрозділів програми спрямована на 

здобування студентами розуміння фізичних процесів, їх зв'язок з хімічним 

складом атмосферних шарів. Програма розкриває такі важливі спеціальні 

питання, як схема парникового ефекту, руйнування озонового шару, 

утворення смогів різних типів, кислотних опадів. 

Особливо глибоко студенти - майбутні екологи - вивчають за 

програмою основні кліматичні фактори та закономірності потрапляння, 

розповсюдження, трансформації та розсіювання шкідливої домішки в 

атмосфері, процеси міграції речовини в інші середовища, тісний зв'язок 

складових біосфери, механізми забруднення та засобі запобігання, охорони 

повітряного середовища. Студенти знайомляться з пріоритетними 

забруднювачами атмосфери, набувають теоретичних основ щодо 

вимірювання основних метеорологічних величин та характеристик 

циркуляції атмосфери, аналізують екологічний стан атмосфери. 

Комплекс контрольних робіт (ККР) призначений для визначення 

залишкових знань з дисципліни, завдань для обов’язкових контрольних 

робіт, завдань для контрольних робіт з навчального матеріалу, винесених на 

самостійне вивчення. 



Оцінювання знань студентів під час виконання контрольної роботи 

здійснюється за п’ятибальною системою. 

Кожен студент повинен відповісти на три основних питання в письмовій 

формі (з переліку питань, що наведено нижче). Знання студентів 

оцінюються за такими критеріями: 

“відмінно” — якщо студент висвітлив всі три питання і відповів на 

додаткові запитання з переліку тих, що опрацьовані самостійно; 

“добре” — повністю висвітлено всі питання, проте відповіді на 

додаткові запитання будуть не повними; студент не відповів на одне питання, 

проте інші два розкрито. 

“задовільно” — в цілому питання висвітлені, але неповно і не зовсім 

витлумачено терміни і поняття, наведені в питаннях; студент відповів 

повністю на одне питання. 

        “незадовільно”  — студент не відповів на жодне питання, або помилки 

у відповідях свідчать про неосвідченість в питаннях.  

  



КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Кліматологія і метеорологія» 

для студентів спеціальності 5.04010602 Прикладна екологія, 101 Екологія 

напряму підготовки 040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування, 10 Природничі науки 

  

Варіант № 1 

 

1. Метеорологія як наука з позицій екологічного вивчення 

2. Променевий спектр. Смуги поглинення атмосферними газами 

3. Розподіл суши та моря, орографія як кліматотвірні чинники 

 

 

Схвалено на засіданні циклової комісії  

Прикладна екологія 

пр. № 1  від "_31_" серпня  2018 р. 

Голова циклової комісії ___________/ Сагдєєва О. А./ 

 

 

 

 

 

 

  



КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Кліматологія і метеорологія» 

для студентів спеціальності 5.04010602 Прикладна екологія, 101 Екологія 

напряму підготовки 040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування, 10 Природничі науки 

 

 

Варіант № 2 

 

1. Кліматологія як наука з позицій екологічного вивчення 

2. Види сонячної радіації (сумарна, пряма, розсіяна). Альбедо 

3. Океанічні течії та сонячна радіація як кліматотвірні чинники  

 

 

Схвалено на засіданні циклової комісії  

Прикладна екологія 

пр. № 1  від "_31_" серпня  2018 р. 

Голова циклової комісії ___________/ Сагдєєва О. А./ 



КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Кліматологія і метеорологія» 

для студентів спеціальності 5.04010602 Прикладна екологія, 101 Екологія 

напряму підготовки 040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування, 10 Природничі науки 

 

Варіант № 3 

 

1. Структура та склад атмосфери. Основні компоненти 

     2.Поглинення та розсіювання сонячної радіації в атмосфері. 

3. Кліматологічні фронти.   

 

 

Схвалено на засіданні циклової комісії  

Прикладна екологія 

пр. № 1  від "_31_" серпня  2018 р. 

Голова циклової комісії ___________/ Сагдєєва О. А./ 

 

 

 

 

 

  



КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Кліматологія і метеорологія» 

для студентів спеціальності 5.04010602 Прикладна екологія, 101 Екологія 

напряму підготовки 040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування, 10 Природничі науки 

 

Варіант № 4 

 

1. Принцип поділу атмосфери на шари 

2. Перенесення та ослаблення сонячної радіації в атмосфері. 

3. Класифікація кліматів Б. П. Алісова 

 

 

Схвалено на засіданні циклової комісії  

Прикладна екологія 

пр. № 1  від "_31_" серпня  2018 р. 

Голова циклової комісії ___________/ Сагдєєва О. А./ 



КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Кліматологія і метеорологія» 

для студентів спеціальності 5.04010602 Прикладна екологія, 101 Екологія 

напряму підготовки 040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування, 10 Природничі науки 

 

Варіант № 5 

 

1. Природні та антропогенні складові атмосферного повітря 

2. Оптична густина атмосфери та наявність поглинаючих коротко- та 

довгохвильову енергію речовин. 

3. Класифікація кліматів Л. С. Берга 

 

 

Схвалено на засіданні циклової комісії  

Прикладна екологія 

пр. № 1  від "_31_" серпня  2018 р. 

Голова циклової комісії ___________/ Сагдєєва О. А./ 

 

 

 

  



КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Кліматологія і метеорологія» 

для студентів спеціальності 5.04010602 Прикладна екологія, 101 Екологія 

напряму підготовки 040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування, 10 Природничі науки 

 

Варіант № 6 

 

1. Атмосферний озон. Його густина та розподіл в атмосфері. 

2. Смоги різних типів. Їх виникнення в умовах режиму сонячної радіації 

3. Класифікація кліматів В. Кьоппена. 

 

 

 

Схвалено на засіданні циклової комісії  

Прикладна екологія 

пр. № 1  від "_31_" серпня  2018 р. 

Голова циклової комісії ___________/ Сагдєєва О. А./ 

 

 

  



КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Кліматологія і метеорологія» 

для студентів спеціальності 5.04010602 Прикладна екологія, 101 Екологія 

напряму підготовки 040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування, 10 Природничі науки 

 

 

Варіант № 7 

 

1. Смог як вторинне забруднення атмосфери 

2. Радіаційний баланс системи земля-атмосфера.  

3. Місцевий клімат та мікроклімат як явище приземного шару 

 

 

Схвалено на засіданні циклової комісії  

Прикладна екологія 

пр. № 1  від "_31_" серпня  2018 р. 

Голова циклової комісії ___________/ Сагдєєва О. А./ 

 

 

 

 

 

  



КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Кліматологія і метеорологія» 

для студентів спеціальності 5.04010602 Прикладна екологія, 101 Екологія 

напряму підготовки 040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування, 10 Природничі науки 

 

Варіант № 8 

  

1. Загальні властивості атмосфери та їх екологічна роль 

2. Тепловий баланс та його складові. 

3. Особливості метеорологічного режиму приземного шару у формуванні 

мікроклімату 

 

Схвалено на засіданні циклової комісії  

Прикладна екологія 

пр. № 1  від "_31_" серпня  2018 р. 

Голова циклової комісії ___________/ Сагдєєва О. А./ 



КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Кліматологія і метеорологія» 

для студентів спеціальності 5.04010602 Прикладна екологія, 101 Екологія 

напряму підготовки 040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування, 10 Природничі науки 

 

Варіант № 9 

 

1. Атмосферний тиск. Горизонтальні та вертикальні зміни. 

2. Природний та антропогенний парниковий ефект. Механізм утворення 

3. Роль мікро- та мезорельєфу в формуванні мікроклімату пересіченої 

місцевості. 

 

 

Схвалено на засіданні циклової комісії  

Прикладна екологія 

пр. № 1  від "_31_" серпня  2018 р. 

Голова циклової комісії ___________/ Сагдєєва О. А./ 

 

 

 

 

  



КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Кліматологія і метеорологія» 

для студентів спеціальності 5.04010602 Прикладна екологія, 101 Екологія 

напряму підготовки 040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування, 10 Природничі науки 

 

 

Варіант № 10 

 

1. Баричний ступінь. Ізобарична поверхня 

2. Термодинамічні характеристики атмосфери, їх визначення 

3.  Мікроклімат лісу. Загальна характеристика. Екологічне значення 

 

 

 

Схвалено на засіданні циклової комісії  

Прикладна екологія 

пр. № 1  від "_31_" серпня  2018 р. 

Голова циклової комісії ___________/ Сагдєєва О. А./ 



КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Кліматологія і метеорологія» 

для студентів спеціальності 5.04010602 Прикладна екологія, 101 Екологія 

напряму підготовки 040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування, 10 Природничі науки 

 

Варіант № 11 

 

1. Баричні системи. Основні та периферійні баричні системи. 

2. Вертикальна термічна стійкість атмосфери. 

3. Географічна широта, висота над рівнем моря як кліматотвірні чинники 

 

 

Схвалено на засіданні циклової комісії  

Прикладна екологія 

пр. № 1  від "_31_" серпня  2018 р. 

Голова циклової комісії ___________/ Сагдєєва О. А./ 

 

 

 

  



КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Кліматологія і метеорологія» 

для студентів спеціальності 5.04010602 Прикладна екологія, 101 Екологія 

напряму підготовки 040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування, 10 Природничі науки 

 

 

Варіант № 12 

 

1. Повітряні маси та атмосферні фронти, їх класифікація 

2. Потрапляння на земну поверхню та трансформація променевої 

енергії в атмосфері.  

3. Вертикальна термічна стійкість атмосфери. 

 

Схвалено на засіданні циклової комісії  

Прикладна екологія 

пр. № 1  від "_31_" серпня  2018 р. 

Голова циклової комісії ___________/ Сагдєєва О. А./ 



КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Кліматологія і метеорологія» 

для студентів спеціальності 5.04010602 Прикладна екологія, 101 Екологія 

напряму підготовки 040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування, 10 Природничі науки 

 

 

Варіант № 13 

 

1. Вітер та чинники його виникнення. Баричний закон вітру. 

2. Стратифікація атмосфери. Види стратифікації. 

3. Кліматологічні процеси. Географічні фактори клімату. 

 

 

Схвалено на засіданні циклової комісії  

Прикладна екологія 

пр. № 1  від "_31_" серпня  2018 р. 

Голова циклової комісії ___________/ Сагдєєва О. А./ 

 

 

 

 

 

  



КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Кліматологія і метеорологія» 

для студентів спеціальності 5.04010602 Прикладна екологія, 101 Екологія 

напряму підготовки 040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування, 10 Природничі науки 

 

 

Варіант № 14 

 

1. Місцеві вітри. Вітри термічного походження 

2. Чинники розвитку інверсійного стану атмосфери.  

3. Використання  кліматичних ресурсів, їх екологічне значення 

 

 

Схвалено на засіданні циклової комісії  

Прикладна екологія 

пр. № 1  від "_31_" серпня  2018 р. 

Голова циклової комісії ___________/ Сагдєєва О. А./ 

 



КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Кліматологія і метеорологія» 

для студентів спеціальності 5.04010602 Прикладна екологія, 101 Екологія 

напряму підготовки 040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування, 10 Природничі науки 

 

 

Варіант № 15 

 

1. Глобальні  формації термічної конвекції: мусони, пасати. 

2. Поняття про інверсію. Види інверсії 

3. Класифікація кліматичних ресурсів 

 

 

 

 

Схвалено на засіданні циклової комісії  

Прикладна екологія 

пр. № 1  від "_31_" серпня  2018 р. 

Голова циклової комісії ___________/ Сагдєєва О. А./ 

 

 

  



КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Кліматологія і метеорологія» 

для студентів спеціальності 5.04010602 Прикладна екологія, 101 Екологія 

напряму підготовки 040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування, 10 Природничі науки 

 

Варіант № 16 

 

1. Характеристики вологості повітря.  

2. Поняття про інверсію. Екологічне значення інверсійного стану 

атмосфери 

3. Зміна клімату протягом геологічного минулого та в період 

інструментальних спостережень. 

 

Схвалено на засіданні циклової комісії  

Прикладна екологія 

пр. № 1  від "_31_" серпня  2018 р. 

Голова циклової комісії ___________/ Сагдєєва О. А./ 

 

  



КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Кліматологія і метеорологія» 

для студентів спеціальності 5.04010602 Прикладна екологія, 101 Екологія 

напряму підготовки 040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування, 10 Природничі науки 

 

Варіант № 17 

 

1. Випаровування та конденсація водяної пари  

2. Вплив метеорологічних умов на забруднення атмосфери 

      3.  Антропогенний вплив на клімат та екологічні наслідки. Зміна клімату 

 

 

Схвалено на засіданні циклової комісії  

Прикладна екологія 

пр. № 1  від "_31_" серпня  2018 р. 

Голова циклової комісії ___________/ Сагдєєва О. А./ 

 

 

 

 

  



КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Кліматологія і метеорологія» 

для студентів спеціальності 5.04010602 Прикладна екологія, 101 Екологія 

напряму підготовки 040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування, 10 Природничі науки 

 

 

Варіант № 18 

 

1. Утворення та види хмар. 

2. Турбулентність та її характеристики. Екологічне значення 

      3.  Вплив гідрометеорологічних умов на стан здоров’я людини. 

 

 

Схвалено на засіданні циклової комісії  

Прикладна екологія 

пр. № 1  від "_31_" серпня  2018 р. 

Голова циклової комісії ___________/ Сагдєєва О. А./ 

 

 

 

  



КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Кліматологія і метеорологія» 

для студентів спеціальності 5.04010602 Прикладна екологія, 101 Екологія 

напряму підготовки 040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування, 10 Природничі науки 

 

 

Варіант № 19 

 

1. Типи опадів та  їх утворення 

2. Турбулентність та чинники виникнення. Екологічне значення 

3. Біокліматичні, лікувально-профілактичні та рекреаційно-кліматичні 

ресурси 

 

 

Схвалено на засіданні циклової комісії  

Прикладна екологія 

пр. № 1  від "_31_" серпня  2018 р. 

Голова циклової комісії ___________/ Сагдєєва О. А./ 

 

 

 

 

 

  



КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Кліматологія і метеорологія» 

для студентів спеціальності 5.04010602 Прикладна екологія, 101 Екологія 

напряму підготовки 040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування, 10 Природничі науки 

 

 

Варіант № 20 

 

1. Вторинне забруднення атмосфери – кислотні опади. Механізм 

утворення. 

2. Теплофізичні характеристики ґрунту та водоймищ. 

3. Клімат України, його характеристика 

 

 

Схвалено на засіданні циклової комісії  

Прикладна екологія 

пр. № 1  від "_31_" серпня  2018 р. 

Голова циклової комісії ___________/ Сагдєєва О. А./ 


