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ПЕРЕДМОВА 

 

Програма дисципліни «Кліматологія і метеорологія» містить у собі 

перелік питань, що відносяться до теоретичної метеорології та кліматології. 

Дисципліна пояснює 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. 

Самостійна робота студента (СРС) є невід’ємною складовою процесу 

вивчення 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. 

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. 

Завдання на самостійну роботу викладач видає в кінці кожної лекції. 

Завдання повинні виконуватися своєчасно і це є головною умовою 

самостійної роботи. 



Така робота може бути ефективною тільки в тому випадку, якщо 

студент знає і розуміє загальний зміст програми дисципліни і її структуру. 

Звідси головна рекомендація – добитися такого знання і розуміння необхідно 

з першого ж дня занять. Для цього слід: 

- детально ознайомитися з ввідними і загальними частинами 

підручників; 

- за допомогою предметного покажчика з'ясувати значення 

незрозумілих термінів і визначень; 

- вивчити програму дисципліни, порівнюючи її зі змістом підручників. 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З ТЕМ,  

ЯКІ ВИНЕСЕНІ НА САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ 

 

№ 

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 2 



 

Студент самостійно опрацьовує запропоновані теми занять. 

У організації самостійної роботи, особливо під час підготовки до 

семінарських занять, може допомогти путівник по підручниках, що 

рекомендуються: 

 

ПУТІВНИК ПО ПІДРУЧНИКАХ  

ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ (НМЛ) 
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1 Історія розвитку 

метеорології. Зв’язок 

дисципліни із іншими 

науками. Дослідження 

метеоявищ у екологічних 

дисциплінах. 

1. Стародавні метеорологічні 

спостереження та знання та 

сучасні методи прогнозу.   

2. Зв’язок дисципліни із 

екологічними науками.  

[1]  

c. 6-10, 

[2]  

c. 16-20 

[17]  

с. 6-8 

2 Природні та антропогенні 

складові атмосферного 

повітря. Атмосферний озон: 

густина та розподіл. 

1. Гомосфера та гетеросфера, 

склад повітряних оболонок.  

2. Природні та антропогенні 

сполуки, джерела їх 

надходження. Первинне та 

вторинне забруднення. 

3. Атмосферний озон. 

Фотохімізм  утворення. 

Стійкість. Густина. Розподіл 

озону в атмосфері. 

[1]  

c. 18-22, 

[5],  

с. 131-133 

кліматичними ресурсами. Екологічне значення 

25 Зміна клімату протягом геологічного минулого та в 

період інструментальних спостережень. Антропогенний 

вплив на клімат та екологічні наслідки. 

2 

26 Біокліматичні, лікувально-профілактичні та 

рекреаційно-кліматичні ресурси: вплив на стан 

організму людини 

2 

 Разом  52 



3 Загальні властивості 

атмосфери та їх екологічна 

роль. Екологічне значення 

газового складу та фізичних 

властивостей. 

1. Загальні властивості 

атмосфери та їх екологічна 

роль.  

2. Екологічне значення газового 

складу та фізичних 

властивостей. 

3. Руйнування озонового шару.  

4. Озоноруйнівні речовини: 

ХФВ, фреони. 

[3]  

c. 70-75 

[13]  

с. 81-85 

4 Баричні системи.  Основні та 

периферійні баричні системи. 

Циклон, антициклон.  

1. Баричні системи. Основні та 

периферійні баричні системи.  

2. Циклони. Рух вітру в циклоні, 

формування грозових хмар та 

опадів.  

3. Антициклони. Рух вітру в 

антициклоні. 

[5],  

с. 52-55 

[17]  

c. 39-41 

5 Сила Коріоліса. Чинники 

виникнення сили Коріоліса. 

1. Сила Коріоліса.  

2. Чинники виникнення сили 

Коріоліса.  

3. Особливості дії. Зміна з 

екватору до полюсів. 

[9]  

с.12-17 

6 Глобальні  формації 

термічної конвекції: мусони, 

пасати. 

1. Сезонний характер глобальних 

формацій термічної конвекції.  

2. Мусонна та пасатна 

циркуляція 

[17]  

с. 44-46 

7 Утворення та види хмар. 

Характеристики зволоження. 

1. Хмари.  

2. Процеси, що супроводжують 

утворення хмар.  

3. Висота та склад хмари.  

4. Класифікація хмар. 

[17]  

с. 28-30 

8 1.5 Оптичні та електричні 

явища в атмосфері.  

1. Метеорологічна дальність 

видимості.  

2. Колір неба.  

3. Зоря.  

4. Сутінки.  

5. Рефракція.  

6. Гроза.  

7. Блискавка.  

8. Полярні сяйва.  

[17]  

с. 34-37 

9 Застосування 

метеорологічних карт. 

Програма метеорологічних 

спостережень та основні 

метеорологічні прилади. 

1. Застосування метеорологічних 

карт.  

2. Програма метеорологічних 

спостережень та основні 

метеорологічні прилади. 

[17]  

с. 53-54 

Р а д і а ц і й н и й  т а  т е п л о в и й  р е ж и м  а т м о с ф е р и  т а  п і д с т и л а ю ч о ї п о в е р х н і 10 Потрапляння сонячної енергії 1. Потрапляння сонячної енергії [5]  



на Землю.  Її трансформація. 

Нагрівання земної поверхні. 

Залежність альбедо від 

поверхні, що підстилає. 

(Вода, пісок, сніг, рослини).  

на Землю.  Її трансформація 

Нагрівання земної поверхні.  

2. Залежність альбедо від 

поверхні, що підстилає.  

с. 144-146 

[18]  

с. 78-83 

11 Смоги різних типів. Їх 

виникнення в умовах режиму 

сонячної радіації. 

1. Смоги різних типів: 

фотохімічний, вологий та 

сухий.  

2. Механізм утворення, 

особливості виникнення.  

[13]  

с. 77-80 

[12]  

с. 103-105 

12 Природний та антропогенний 

парниковий ефект. Механізм 

утворення та наслідки. 

Екологічне значення.  

1. Сутність парникового ефекту.  

2. Природні та антропогенні 

чинники виникнення.  

3. Загальна схема утворення.  

4. Парникові гази 

[12], c. 99-

103 

13  Сухоадіабатичний  та 

вологоадіабатичний процеси.  

1. Сухоадіабатичний  та 

вологоадіабатичний процеси.  

2. Рівень вирівнювання 

температур.  

3. Рівень конденсації.  

4. Сухо- та волого адіабатичний 

градієнт. 

[18]  

с. 59-61 

 

14 Аномальні метеорологічні 

умови розповсюдження 

домішки. Інверсії. Штиль. 

Туман.  

1. Аномальні метеорологічні 

умови розповсюдження 

домішки.  

2. Інверсії. 

3. Штиль.  

4. Туман.  

[15]  

с. 111-115 

 

15 Вплив метеорологічних умов 

на забруднення атмосфери 

від окремих джерел та їх 

груп. 

1. Стратифікація атмосфери та її 

вплив на поведінку домішки.  

2. Вплив метеорологічних умов 

на забруднення атмосфери від 

окремих джерел та їх груп. 

[14]  

с. 117-120 

 

16 Турбулентний потік тепла.  1. Перенос тепла турбулентними 

молями.  

2. Напрямок турбулентного 

потоку.  

3. Методи визначення 

вертикального турбулентного 

потоку тепла. 

[18]  

с. 124-126 

 

17 Змінювання температури 

ґрунту і водоймищ у часі і 

просторі. Потік тепла. 

1. Добовий та річний хід 

температури ґрунту і 

водоймищ.  

2. Інсоляційний тип теплообміну 

у ґрунті.  

[18]  

с. 108-111 

 



3. Потік тепла у ґрунті і 

водоймах. 

18 Закономірності теплообміну 

в грунті 

Закони поширення 

температурних коливань у 

ґрунті:  

1. незмінності періоду коливань,  

2. експоненційного зменшення 

амплітуди коливань,  

3. закон зсуву фази коливань 

[18]  

с. 114-116 

 

О
сн

о
в

и
 к

л
ім

а
т
о
л

о
г
ії

 

19 Географічна широта, висота 

над рівнем моря. Висотна 

кліматична зональність. 

1. Географічна широта та 

зональність елементів клімату.  

2. Рівнинна та гірська 

зональність.  

3. Висотна кліматична 

зональність. 

[17]  

с. 57-59 

 

20 Кліматологічні фронти.  

Циклонічна діяльність. 

1. Кліматологічні фронти.  

2. Циклонічна діяльність.  

3. Арктичні, полярні та 

антарктичні фронти.  

4. Зона конвергенції.  

[17]  

с. 61-62 

 

21 Класифікація кліматів Л. С. 

Берга та В. Кьоппена. 

1. Класифікація кліматів Л. С. 

Берга за ландшафтно-

географічними зонами суши: 

клімати низин та плато.  

2. Класифікація кліматів В. 

Кьоппена за температурним 

режимом та ступенем 

зволоження.  

[17]  

с. 64-67 

 

22 Екологічне значення 

мікроклімату та методи 

дослідження мікроклімату. 

1. Екологічне значення 

мікроклімату.  

2. Методи дослідження 

мікроклімату.  

3. Організація густої сітки 

спостережень на короткі 

проміжки часу. 

[17]  

с. 70-71 

[7]  

с. 110-114 

 

23 Мікроклімат лісу та міста. 

Загальна характеристика. 

Екологічне значення. 

1. Мікроклімат лісу та міста.  

2. Загальна характеристика. 

Екологічне значення.  

3. Місто як острів тепла.  

4. Міський бриз  

[17]  

с. 72-74 

 



24 Методика оцінки та 

районування індексів 

забезпеченості кліматичними 

ресурсами. Екологічне 

значення 

1. Методика оцінки та 

районування індексів 

забезпеченості кліматичними 

ресурсами.  

2. Оцінка вартості кліматичних 

ресурсів. 

[19]  

с. 44-52 

 

25 Зміна клімату протягом 

геологічного минулого та в 

період інструментальних 

спостережень. 

Антропогенний вплив на 

клімат та екологічні наслідки. 

1. Зміна клімату протягом 

геологічного минулого та в 

період інструментальних 

спостережень.  

2. Антропогенний вплив на 

клімат та екологічні наслідки. 

[17]  

с. 74-80 

26 Біокліматичні, лікувально-

профілактичні та 

рекреаційно-кліматичні 

ресурси: вплив на стан 

організму людини 

1. Фізіолого-кліматичні ресурси 

теплового стану людини.  

2. Біокліматичні, лікувально-

профілактичні та рекреаційно-

кліматичні ресурси: вплив на 

стан організму людини 

[19]  

с. 61-78 
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