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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 
3,75 

Галузь знань 
0401 Природничі науки,  

10 Природничі науки  
(шифр і назва) 

Нормативна 

 

Напрям підготовки  
040106 Екологія, охорона 

навколишнього середовища  

та збалансоване 

природокористування,  

10 Природничі науки 
(шифр і назва) 

Модулів – 5 

Спеціальність: 
5.04010602 Прикладна 

екологія, 101 Екологія 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 5 3-й -й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  135 

5-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 5 

самостійної роботи 

студента – 3,44 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 
молодший спеціаліст 

 

50 год. - год. 

Практичні, семінарські 

6 год. - год. 

Лабораторні 

- год. - год. 

Самостійна робота 

52 год. - год. 

Індивідуальні завдання:  

- год. 

Вид контролю:  

залік - 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 59,3: 40,7 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: вивчити основні атмосферні явища та процеси, що формують 

метеорологічний, кліматичний і екологічний стан планети та окремих її регіонів. 

Завдання: 

• створити уявлення про фізичні явища та процеси, що відбуваються в 

атмосфері, становлення їх причинно-наслідкових зв’язків і закономірностей 

розвитку; 

• визначити загальні екологічні аспекти нагляду за зміною метеорологічних 

елементів за часом, організація і розробка потрібних заходів для покращення; 

• визначити та вивчити 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. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:   

основні метеорологічні величини, основні кліматичні закономірності, що 

впливають на механізми забруднення та самоочищення атмосферного 

середовища, склад атмосфери, її особливості, речовини природного та 

антропогенного походження, що потрапляють до атмосфери внаслідок 

господарської діяльності людини, процеси трансформації, накопичення та 

розсіювання домішок, взаємозв'язок атмосфери із іншими складовими біосфери, 

глобальні проблеми забруднення, деградації атмосферного середовища та 

глобального змінення клімату; основні літературні джерела, що стосуються 

питань дисципліни.  

вміти:  

  аналізувати вивчений матеріал, оцінювати сучасний екологічний стан 

атмосфери, використовувати здобутий теоретичний матеріал на практиці та в 

лабораторних умовах.  
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3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий розділ І «Атмосфера та її екологічне значення» 

Тема 1 Метеорологія та кліматологія. Загальні засади 

Тема 2 Атмосфера.  

 

Змістовий розділ ІІ «Радіаційний режим атмосфери» 

Тема 1 Радіаційний режим атмосфери 

Тема 2 Радіаційний баланс і його складові.  

 

Змістовий розділ ІІІ «Природа метеорологічних явищ» 

Тема 1 Термодинаміка атмосфери 

Тема 2 Тепловий режим атмосфери, ґрунту і водних басейнів 

Тема 3 Атмосферний тиск 

Тема 4 Рух повітря, вітер 

Тема 5 Вода в атмосфері 

Тема 6 Оптичні та електричні явища в атмосфері. 

 

Змістовий розділ ІV «Метеорологічні характеристики в екологічних 

дослідженнях» 

Тема 1 Повітряні маси та атмосферні фронти як об’єкти синоптичного аналізу 

Радіаційний режим атмосфери 

Тема 2 Роль метеорологічних умов у забрудненні атмосфери  

 

Змістовий розділ V «Кліматоутворення» 

Тема 1 Загальні закономірності формування клімату. 

Тема 2 Класифікація кліматів Землі.  

Тема 3 Клімат України, його характеристика  

Тема 4 Природні та антропогенні зміни клімату  

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назва розділів і тем Загальна 

кількість годин 

Аудиторні  Самост. 

робота Лекції Семінар 

Розділ 1. Атмосфера та її екологічне значення 

1.1 Метеорологія та кліматологія. Загальні засади 

2 

4 

 

2 

2 

 

 

2 

1.2 Атмосфера 6 2  4 

1.3 Атмосферний тиск і рух повітря 12 6  6 

1.4 Вода в атмосфері 8 6  2 

1.5 Оптичні та електричні явища в атмосфері.  2   2 

1.6  Повітряні маси та атмосферні фронти як 

об’єкти синоптичного аналізу.  

4 2  2 

Всього за розділом 38 18 2 18 

Розділ 2. Радіаційний та тепловий режим 

атмосфери та підстилаючої поверхні. 

2.1 Радіаційний режим атмосфери 

2 

 

8 

 

 

4 

2  

 

4 
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2.2  Радіаційний баланс і його складові  4 2  2 

2.3 Термодинаміка атмосфери 12 6  6 

2.4 Тепловий режим атмосфери 4 2  2 

2.5  Тепловий режим ґрунту і водних басейнів. 6 2  4 

Всього за розділом 36 16 2 18 

Розділ 3. Основи кліматології 

3.1 Загальні закономірності формування клімату. 

2 

8 

 

4 

2  

4 

3.2 Класифікація кліматів Землі.  12 6  6 

3.3Екологічна характеристика кліматичних 

ресурсів 

6 2  4 

3.4  Оцінка меж кліматичної комфортності 4 2  2 

3.5 Клімат України, його характеристика. 2 2   

Всього за розділом 34 16 2 16 

Всього  108 50 6 52 

 

5. Теми семінарських занять 

 

Основне завдання семінарських занять - поглибити і закріпити знання, 

одержані студентами на лекціях та в процесі самостійної роботи над навчальною і 

науковою літературою, прищепити їм навички пошуку, узагальнення, критичного 

аналізу навчального матеріалу, уміння висувати і захищати свої погляди з питань, 

що розглядаються. 

Семінар має узагальнюючу роль для кожного змістовного розділу та 

дозволяє визначити рівень підготовки студентів з обговорених та зазначених тем: 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Природа метеорологічних явищ 2 

2 Радіаційний та тепловий режим атмосфери та 

підстилаючої поверхні 

2 

3 Основи кліматології 2 

 Разом  6 

 

                                                                             

6. Самостійна робота 

 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, і є невід’ємною 

складовою процесу вивчння конкретної дисципліни. 

Зміст самостійної роботи студента складається з таких вдів роботи: 

– підготовка до аудиторних занять; 

– самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни; 

– підготовка до усіх видів контролю. 



7 

 

  

При складанні плану самостійної роботи студента виходили із загального 

обсягу годин, відведених на самостійне опрацювання, видів самостійної роботи, 

загального тижневого бюджету часу студента, фізіологічно обґрунтованих норм 

навчального навантаження. 

Студент самостійно опрацьовує запропоновані теми занять. 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Історія розвитку метеорології. Зв’язок дисципліни із іншими 

науками. Дослідження метеоявищ у екологічних дисциплінах. 

2 

2 Природні та антропогенні складові атмосферного повітря. 

Атмосферний озон: густина та розподіл. 

2 

3 Загальні властивості атмосфери та їх екологічна роль. Екологічне 

значення газового складу та фізичних властивостей. 

2 

4 Основні та периферійні баричні системи. Циклон, антициклон.  2 

5 Сила Коріоліса. Чинники виникнення сили Коріоліса 2 

6 Глобальні  формації термічної конвекції: мусони, пасати. 2 

7 Утворення та види хмар. Характеристики зволоження. 2 

8 Оптичні та електричні явища в атмосфері.  2 

9 Застосування метеорологічних карт. Програма метеорологічних 

спостережень та основні метеорологічні прилади. 

2 

10 Потрапляння сонячної енергії на Землю.  Її трансформація. 

Нагрівання земної поверхні. Залежність альбедо від поверхні, що 

підстилає. (Вода, пісок, сніг, рослини).  

2 

11 Смоги різних типів. Їх виникнення в умовах режиму сонячної 

радіації. 

2 

12 Природний та антропогенний парниковий ефект. Механізм 

утворення та наслідки. Екологічне значення.  

2 

13 Сухоадіабатичний  та вологоадіабатичний процеси. 2 

14 Аномальні метеорологічні умови розповсюдження домішки. 

Інверсії. Штиль. Туман.  

2 

15 Вплив метеорологічних умов на забруднення атмосфери від 

окремих джерел та їх груп. 

2 

16 Турбулентний потік тепла.  2 

17 Змінювання температури ґрунту і водоймищ у часі і просторі. 

Потік тепла. 

 

18 Закономірності теплообміну в ґрунті.  

19 Географічна широта, висота над рівнем моря. Висотна кліматична 

зональність. 

2 

20 Кліматологічні фронти.  Циклонічна діяльність. 2 

21 Класифікація кліматів Л. С. Берга та В. Кьоппена. 2 

22 Екологічне значення мікроклімату та методи дослідження 

мікроклімату. 

2 

23 Мікроклімат лісу та міста. Загальна характеристика. Екологічне 

значення. 

2 

24 Методика оцінки та районування індексів забезпеченості 

кліматичними ресурсами. Екологічне значення 

2 

25 Зміна клімату протягом геологічного минулого та в період 

інструментальних спостережень. Антропогенний вплив на клімат 

та екологічні наслідки. 

2 
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7. Індивідуальні завдання 

Розробка теми за індивідуальнім завданням у вигляді реферату або доповіді 

за темами: 
1. Місцеві вітри. Вітри термічного походження – бризи, фьони, горно-долинні вітри, бора, 

льодовиковий вітер, самум, сірокко.  

2.  Оптичні та електричні явища в атмосфері.  

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

4. Біокліматичні, лікувально-профілактичні та рекреаційно-кліматичні ресурси: вплив на стан 

організму людини 

 

8. Методи навчання 

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальне завдання                                                                       

 
9. Методи контролю 

Поточне опитування, семінарські заняття, диференційний залік                                                                        
 

10.  Розподіл балів, які отримують студенти 

До складання диференційного заліку допускаються студенти, які відвідали 

або опрацювали семінарські заняття, проявивши середній рівень знань (від 4 до 12 

балів, або від 3 до 5 за п’ятибальною системою оцінювання): 

Перший рівень - початковий. Відповідь студента фрагментарна, 

характеризується початковими уявленнями про предмет вивчення (1-3 бали). 

Другий рівень - середній. Студент відтворює основний навчальний матеріал, 

виконує завдання за зразком, володіє елементарними вміннями навчальної 

діяльності (4-6 балів). 

         Третій рівень — достатній. Студент знає істотні ознаки понять, явищ, 

зв'язки між ними, вміє пояснити основні закономірності, а також самостійно 

застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями 

(аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє робити висновки, 

виправляти допущені помилки. Відповідь студента  правильна, логічна, 

обґрунтована, хоча їм бракує власних суджень (7-9 балів).  

   Четвертий рівень - високий. Знання студента є глибокими, міцними, 

системними; студент вміє застосовувати їх для виконання творчих завдань, його 

(її) навчальна діяльність позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні 

ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію. Водночас, 

визначення високого рівня навчальних досягнень, зокрема оцінки 12 балів, 

передбачає знання та уміння в межах навчальної програми і  не передбачає участі 

школярів у олімпіадах, творчих конкурсах тощо (10-12 балів).  

    Кожний наступний рівень вимог вбирає в себе вимоги до попереднього, а 

також додає нові характеристики.  

26 Біокліматичні, лікувально-профілактичні та рекреаційно-

кліматичні ресурси: вплив на стан організму людини 
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 Диференційний залік передбачає тестування за розділами курсу із 

накопиченням балів, які у відсотковому відношенні складають оцінку: 

 

 

 

Відсоток 

правильних 

відповідей 

тесту 

Рівень знань  Оцінка 

за 12-

бальною 

шкалою 

Оцінка за 5-

бальною 

шкалою 

Залік  

> 90 Високий  10 5 
Відмінно 

Зараховано 

81-89 Достатній  9  

4 

Дуже добре  

76-80 8 Добре 
71-75 7 

66-70 Середній  6  

3 
Задовільно 

61-65 5 

51-60 4 Достатньо  

< 50 Початковий/недостатній 1-3 2 Незадовільно  Незараховано  

 

11. Методичне забезпечення 

 

1. Підручники, навчальні посібники, методичні вказівки, наукова література. 

2. Опорні конспекти. 

3. Технічні засоби навчання 

4. Ілюстративні матеріали 

5. Електронні навчальні ресурси 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Хргиан А. Х. Развитие метеорологии: Учебное пособие. – Л.: 1975 – 427 с. 

2. Пестушко В. Ю. Загальні риси клімату: Навчальний посібник. – К.: 2001 – 380с. 

3. Стернзат М. С. Метеорологические приборы и измерения. – Л.: 1998 – 390 с. 

4. Дроздов О. А., Васильев В. А. и др. Климатология.– Л.: 1989 – 586 с. 

5. Матвеев Л. Т. Курс общей метеорологии. Физика атмосферы. – Л.: 1976 – 640 с.  

6. Израэль Ю. А. Фоновый мониторинг в оценке и прогнозе глобального 

состояния атмосферы. – К.: 1992 – 424 с. 

7. Гончарова Л. Д., Е. М. Серга, Є. П. Школьний. Клімат і загальна циркуляція 

атмосфери. – К.: 2005 – 251 с. 

8. Химия окружающей среды. Под ред. Дж. Бокриса. – М., 1982 – 672 с. 

9. Тверской П. Н.Курс метеорологии. – Л.: 1962 – 700 с. 

10. Клименко М. О., А. М. Прищепа, Н. М. Вознюк. Моніторинг довкілля. – К.: 

2006 – 359 с. 

11. Посудін Ю. І. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища. 

– Підручник. – К.: 2003 – 288 с. 
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12. Джигирей В. С., Сторожук В. М., Яцюк Р. А. Основи екології та охорона 

навколишнього природного середовища. – Навч. Посібник. – Львів, 2000. – 272 с. 

13. Сафранов Т. А. Загальна екологія та неоекологія: Конспект лекцій. – К., 2005 – 

188 с. 

14. Полетаєва Л. М., Юрасов С. М., Ільїна В. Г. Моделювання та прогнозування 

стану довкілля: Конспект лекцій. – Одеса, 2006 – 181 с. 

15. Семенченко Б. А., Белов П. Н. Метеорологические аспекты охраны природной 

среды. – М.: 1984 – 96 с. 

16. Полетаєва Л. М., Юрасов С. М., Ільїна В. Г. Моделювання та прогнозування 

стану довкілля: Конспект лекцій. – Одеса, 2006 – 181 с. 

17. В. А. Михеев. Метеорология и кліматология: Учебное пособие по курсу 

"Науки о Земле" для студентов, обучающихся по специальности 28020265 

"Инженерная защита окружающей среды". - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 114 с. 

18. Волошина Ж. В., Волошина О. В. Фізика атмосфери (задачі і вправи): 

Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2007. – 256 с.  

19. Лебедева М.Г.  Экологическая климатология  и климатические ресурсы: 

учебное пособие / М.Г. Лебедева, О.В. Крымская. – Белгород: БелГУ, 2007.- 256 с. 

Допоміжна 
1. Алисов Б.П. Климатология / Б.Алисов, М. Полтораус. — М.: Наука, 1985. — 

264 с. 

2. Баландин Р.К. Цивилизация против природы: что происходит с погодой и 

кліматом. / Роман Константинович Баландин. — М.: Вече, 2004. — 378 с. 

3. Волошина А.П. Руководство к лабораторным занятиям по метеорологии и 

климатологии / Волошина А.П., Евневич Т.В, Земцова А.И. — М.: изд-во 

МГУ, 1975. — 144 c. 

4. Ефимова В.М. Основы антропоклиматологии / В.Ефимова, А. Ярош. — 

Сімферополь : Таврия-Плюс, 2003. — 202 c. 

5. Захаревская Н.Н. Метеорология и климатология / Наталья Николаевна 

Захаревская. — М. : Колос, 2005. — 128 с. (каф. географії). 

6. Ушаков С.А. Дрейф материков и климаты Земли / С. Ушаков, Н. Ясаманов. — 

М. : Мысль, 1984. — 206 с. 

7. Хромов С.П. Метеорология и климатология / Сергей Петрович Хромов. — Л.: 

Гидрометеоиздат, 1983. — 404 с. 

8. Чернюк Г.В. Метеорологія і кліматологія / Г. Чернюк, В. Лихолат. — 

Тернопіль: «Підручники і посібники», 2005. — 112 с. 

9.  Ясаманов Н.А. Занимательная климатология / Николай Александрович 

Ясаманов. — М.: Знание, 1989. — 192 с 
 

13. Інформаційні ресурси 

1. Бібліотека ТГНП ОНАХТ 

2. Одеська національна наукова бібліотека ім. М. Горького (Електронний 

доступ: http://odnb.odessa.ua/) 

3. http://medien.ru/ekologicheskaya-literatura 

4. http://engineering-ecology.narod.ru/ 

http://odnb.odessa.ua/
http://medien.ru/ekologicheskaya-literatura
http://engineering-ecology.narod.ru/
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5. http://google.ru 

6. http://eduknigi.com/  

7. http://ru.wikipedia.org/ 
8. http://lib.mdpu.org.ua/kat.html 

http://eduknigi.com/
http://ru.wikipedia.org/
http://lib.mdpu.org.ua/kat.html

