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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. 

Дані методичні вказівки передбачають визначення структури 

підготовки та проведення семінарських занять для студентів всіх 

спеціальностей, які вивчають дисципліну. 



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. 

Семінарські заняття є формою контролю для студента та викладача, яка 

дозволяє визначити рівень засвоєння знань, передбачаючи, що 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.  

  



Теми семінарських занять 

№ 

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 

 

  



ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ № 1 

 

Тема   Природа метеорологічних явищ 

Вид заняття:  семінарське заняття  

Мета: завершити вивчення та перевірити рівень засвоєння знань з 

тем розділу «Природа метеорологічних явищ» 

Дидактична:   узагальнити, закріпити та перевірити знання з  тем розділу 

«Природа метеорологічних явищ» 

Виховна: сприяти формуванню професійної грамотності та 

удосконаленню пізнавального процесу, виховувати 

професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення 

Методи:  частково-пошуковий та дискусійний 

Дидактичні засоби навчання: конспект лекцій, тестові завдання 

Література:  

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

5. Израэль Ю. А. Фоновый мониторинг в оценке и прогнозе глобального состояния 

атмосферы. – К.: 1992 – 424 с. 

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

– К.: 2005 – 251 с. 

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

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

9. Клименко М. О., А. М. Прищепа, Н. М. Вознюк. Моніторинг довкілля. – К.: 2006 – 359 

с. 

10. Посудін Ю. І. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища. – 

Підручник. – К.: 2003 – 288 с. 

11. Сафранов Т. А. Загальна екологія та неоекологія: Конспект лекцій. – К., 2005 – 188 с. 

12. 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. 



Структура заняття 

1. Організаційна частина  

2. Повідомлення теми, мети заняття 

3. Актуалізація опорних знань студентів  

4. Мотивація навчальної діяльності  

5. Вступне слово викладача 

6. Бесіда (відповіді на проблемні питання, виконання індивідуальних завдань, 

обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів тощо) 

Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару): 

1. Метеорологія і кліматологія як наука.  

2. Основні метеорологічні величини.  

3. Атмосфера. Будова, структура та склад. Принцип поділу атмосфери на шари. 

4. Природні та антропогенні складові атмосферного повітря.  

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

6. Загальні властивості атмосфери та їх екологічна роль.  

7. Атмосферний тиск. Горизонтальна та вертикальна складові його зміни. 

8. Баричний ступінь. Ізобарична поверхня 

9. Баричні системи. Основні та периферійні баричні системи. 

10. Природа вітру. Градієнтний вітер. Геострофічний вітер. Баричний закон вітру. 

11. Місцеві вітри. Вітри термічного походження 

12. Глобальні  формації термічної конвекції: мусони, пасати. 

13. Характеристики вологості повітря.  

14. Випаровування та конденсація водяної пари 

15. Утворення та види хмар. 

16. Типи опадів та  їх утворення 

17. Вторинне забруднення атмосфери – кислотні опади. Механізм утворення. 

18. Оптичні та електричні явища в атмосфері. 

19. Повітряні маси та атмосферні фронти, їх класифікація 

7. Заключне слово викладача 

8. Підведення підсумків заняття 

9. Видача завдання для самостійної роботи: 

Доопрацювання питань тем розділу «Природа метеорологічних явищ»  



Інструкційна картка до проведення  

семінарського заняття № 1 

 з дисципліни «Кліматологія і метеорологія » 

 

1. Тема заняття: Природа метеорологічних явищ  

2. Мета проведення заняття: завершити вивчення, закріпити здобуті 

знання та перевірити рівень засвоєння знань з тем розділу «Природа 

метеорологічних явищ» 

3.План семінару 

Метеорологія та кліматологія. Загальні засади 

Атмосфера.  

Атмосферний тиск і рух повітря  

Вода в атмосфері.  

Оптичні та електричні явища в атмосфері.  

Повітряні маси та атмосферні фронти як об’єкти синоптичного аналізу.  

4. Основні поняття та терміни   

Загальні відомості про метеорологічні виміри. Мета метеорологічних 

вимірів, організація. Склад первинної метеорологічної інформації. Величини, 

що вимірюються. Метеорологічні елемент та величина. Стародавні 

метеорологічні спостереження та знання та сучасні методи прогнозу.  

Зв’язок дисципліни із екологічними науками. Атмосфера.  гомосфера та 

гетеросфера, склад повітряних оболонок. Реальна та віртуальна 

атмосфера.  Будова, структура та склад.  Атмосферні шари та їх 

характеристики. Гомосфера та гетеросфера, склад повітряних оболонок. 

Природні та антропогенні сполуки, джерела їх надходження. Первинне та 

вторинне забруднення. Атмосферний озон. Фотохімізм  утворення. 

Стійкість. Густина. Розподіл озону в атмосфері.Загальні властивості 

атмосфери та їх екологічна роль. Екологічне значення газового складу та 

фізичних властивостей. Руйнування озонового шару. Озоноруйнівні речовини: 

ХФВ, фреони. Роль змінення тиску в атмосферних процесах. Вертикальні та 



горизонтальні зміни. Барична формула. Баричний ступінь. Баричні системи. 

Основні та периферійні баричні системи. Циклони. Рух вітру в циклоні, 

формування грозових хмар та опадів. Антициклони. Рух вітру в антициклоні. 

Вітер. Чинники, що формують рух повітря. Формування потоків вітрів. Їх 

класифікація та залежність властивостей від території. Градієнтний 

вітер. Геострофічний вітер. Баричний закон вітру. Сила Коріоліса. Чинники 

виникнення сили Коріоліса. Особливості дії. Зміна з екватору до полюсів. 

Температурна конвекція та чинники, що її викликають.  Місцеві вітри. 

Вітри термічного походження – бризи, фьони, горно-долинні вітри, бора, 

льодовиковий вітер, самум, сірокко. Сезонний характер глобальних формацій 

термічної конвекції. Мусонна та пасатна циркуляція. Абсолютна вологість. 

Пружність водяної пари. Відносна вологість. Точка роси та парціальний 

тиск насиченої водяної пари. Ядра конденсації. Механізм випаровування, 

конденсації та сублімації води в атмосфері. Хмари. Процеси, що 

супроводжують утворення хмар. Висота та склад хмари. Класифікація 

хмар. Опади. Класифікація опадів за генетичною ознакою та за формою 

крапель. Механізм утворення опадів. Вторинне забруднення атмосфери – 

кислотні опади. Механізм утворення. Екологічний, естетичний та 

економічний збитки. Буферна ємність атмосфери.  Метеорологічна 

дальність видимості. Колір неба. Зоря. Сутінки. Рефракція. Гроза. 

Блискавка. Полярні сяйва. Характеристики та класифікація повітряних мас. 

Атмосферні фронти та фронтальні зони. Типи фронтів. Визначати основні 

метеорологічні характеристики. Застосування метеорологічних карт. 

Програма метеорологічних спостережень та основні метеорологічні 

прилади. 

5. Методичні рекомендації щодо розкриття питань плану 

семінарського заняття 

Студентам видається індивідуальне тестове завдання, що 

складається з двох частин – обов’язкових та додаткових питань. Метою 

такого опитування є оцінка рівня знань студентів – від достатнього до 



високого рівня. Обов’язкові питання мають бути розкрити стисло, вони 

являють собою термін, перелік понять, процесів, явищ, конкретну відповідь 

на питання, без пояснень та уточнень. Правильні відповіді відповідають 

достатньому рівню знань та свідчать про задовільний рівень підготовки 

студента. Додаткові питання мають бути розкриті в повному обсязі, з 

аналізом та оцінкою явища, процесу ситуації, що склалася. Відповіді на ці 

питання всебічно розкривають рівень підготовки студента, його аналітичні 

та творчі здібності до вирішення поставленої задачі. Правильні та 

розкриті відповіді на питання додаткового рівня дозволяють оцінити рівень 

знань як «добре» та «відмінно». 

6. Рекомендована література  

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

640 с.  

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

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

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

циркуляція атмосфери. – К.: 2005 – 251 с. 

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

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

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

2006 – 359 с. 

10. Посудін Ю. І. Методи вимірювання параметрів навколишнього 

середовища. – Підручник. – К.: 2003 – 288 с. 
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КЛИМАТОЛОГИЯ И МЕТЕОРОЛОГИЯ» 

ПО ТЕМАМ РАЗДЕЛА І «ПРИРОДА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ» 

 

ВАРИАНТ № 1 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  
1. Наибольший удельный вес в атмосфере имеет: а) кислород; б) азот; в) аргон; г) пропан; 

д) гелий; е) бутан; ж) фреон; з) озон; и) сероводород; к) метан. 

2. ВИД ИЗМЕРЕНИЯ                                   ПРИБОР 

    1) испарение                                              а) анемометр 

    2) скорость ветра                                      б) барограф 

    3) температура воздуха                            в) плювиограф 

    4) атмосферное давление                         г) термограф 

    5) интенсивность осадков                        д) испаритель 

    6) направление ветра                                е) флюгер 

Ответ: 1)____2)____3)____4)____5)____6)____ 

3. На какую высоту от поверхности земли распространяется закон постоянства состава: до 

высоты 10, 30, 50, 100 или 200 км?  

4. Какому румбу соответствует ветер с направлением 135°: С, СВ, В, ЮВ, Ю, ЮЗ, 3 или 

СЗ?  

5. В каких слоях атмосферы температура падает с высотой: а) в ионосфере и тропосфере, 

б) в мезосфере и ионосфере, в) в мезосфере и тропосфере, г) в стратосфере и ионосфере, д) 

в стратосфере и мезосфере?  

6. Местный холодный, резкий и очень сильный ветер: а) бриз; б) фен; в) бора; г) горно-

долинный 

7. Векторным полем является: а) поле облачности; б) поле температур; в) поле ветра; г) 

барическое поле. 

8. Туман ухудшает метеорологическую дальность видимости до значений менее а) 10 км; 

б) 5 км; в) 2 км; г) 1 км. 

9. При визуальном наблюдении за облачностью не определяют: а) количество облаков; б) 

форму облаков; в) высоту нижней границы; г ) водность облака  

10.  Измерения на метеостанциях проводятся: а) 4 раза в сутки; б) 6 раз в сутки; в) 8 раз в 

сутки; г) каждый час 

11.  Выберите явление, которое нельзя отнести к электрическим явлениям в атмосфере: а) 

шаровая молния; б) гало; в) полярные сияния; г) огни святого Эльма  

12. Процесс перехода воды из парообразного состояния в жидкое называется __________. 

13. Что изучают метеорология и климатология? 

14. На какие слои делится атмосфера в зависимости от распределения температуры по 

высоте? 

15. Назовите природные составляющие атмосферного воздуха 

16. Атмосферное давление и единицы его измерения 

17. Что такое ветер? Чем он характеризуется? 

18. Какие объекты синоптической метеорологии вам известны? 

19.Что такое сублимация водяного пара? 

20. Что такое синоптическая и климатологическая карты? 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  
1. Дайте краткую характеристику атмосфере 

2. Охарактеризуйте общую циркуляцию атмосферы 

3. Почему образуются кислотные осадки и как снизить их влияние на экосистемы? 

  



КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КЛИМАТОЛОГИЯ И МЕТЕОРОЛОГИЯ» 

ПО ТЕМАМ РАЗДЕЛА І «ПРИРОДА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ» 

 

ВАРИАНТ № 2 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  
1. Слои атмосферы по высоте, начиная с земной поверхности 

 - мезосфера 

- термосфера 

- тропосфера 

- экзосфера 

- стратосфера 

2. Явление гало связано: а) с электрическими явлениями в атмосфере; б) с оптическими 

явлениями в облаках; в) с электрическими явлениями в горах; г) с звуковыми явлениями в 

атмосфере  

3. Барическая ступень измеряется в следующих единицах: а) гПа*м; б) гПа/м2; в) м/гПа; г) 

гПа*м2 

4. Психрометр – прибор для измерения: а) температуры; б) влажности; в) осадков; г) 

радиации 

5.  Характеристикой влажности воздуха не является следующая величина: а) точка росы; 

б) парциальная влажность; в) дефицит насыщения; г) отношение смеси 

6. Сила трения вместе с силой Кориолиса уравновешивают силу барического градиента 

при движении воздушной частицы, поэтому ветер отклоняется от изобары на некоторый 

угол. В какую из областей: а) пониженного давления, б) повышенного давления?  

7.  Ядра конденсации имеют в среднем следующие размеры: а) менее тысячной долей 

микрона; б) менее сотых долей микрона; в) доли и единицы микрон; г) не менее 10 микрон 

8. Генетические типы облаков выделяют: а) по агрегатному состоянию; б) по условиям 

возникновения; в) по форме; г) по высоте от уровня моря  

9. Для какой атмосферы выполняется закон постоянства состава: а) для влажной, б) для 

безоблачной, в) для сухой и г) для устойчивой?  

10. Какую скорость имеет штормовой ветер 9 баллов Бофорта: а) 12 - 15 м/с, б) 18-21 м/с, 

в) 22 - 25 м/с, г) >29 м/с?  

11. В каком порядке атмосферные слои располагаются выше стратосферы: 

а) тропосфера, экзосфера, мезосфера, б) мезосфера, экзосфера, ионосфера, в) экзосфера, 

ионосфера, мезосфера, г) мезосфера, ионосфера, экзосфера?  

12. Ветер в циклоне под влиянием трения направлен под углом к изобаре. В какую 

сторону: а) к центру, б) от центра?  

13. Что такое погода и климат? 

14. Что такое приземный слой? 

15. Назовите антропогенные газообразные составляющие атмосферного воздуха 

16. Что такое вертикальный и горизонтальный барический градиенты? 

17. Назовите основные причины ветра 

18. Что такое воздушная масса?  

19. Что такое ядра конденсации? Чем они представлены? 

20. Что представляют собой метеорологические наблюдения? Каково их назначение? 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  
1. Как связаны метеорология и климатология с экологическими дисциплинами? 

Охарактеризуйте этапы развития метеорологии и климатологии 

2. Охарактеризуйте основные барические системы 

3. Охарактеризуйте теплые и холодные атмосферные фронты 

 

 

 



КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КЛИМАТОЛОГИЯ И МЕТЕОРОЛОГИЯ» 

ПО ТЕМАМ РАЗДЕЛА І «ПРИРОДА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ» 

 

ВАРИАНТ № 3 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  
1.  Скорость ветра измеряют: а) плювиографом; б) гигрометром; в) росографом; г) 

осадкомером; д) анемометром; е) весовым снегомером; ж) пиранометром; з) почвенным 

дождемером; и) барографом; к) батометром 

2. Миражи связаны с явлениями: а) поглощения света; б) дифракции света; в) рефракции 

света; г) излучения света  

3. Местный ветер, теплый, сухой и порывистый – а) бриз; б) фен; в) бора; г) горно-

долинный 

4. Годовая амплитуда температуры воздуха с ростом широты: а) увеличивается; б) 

уменьшается;  в) сначала увеличивается, потом уменьшается; г) сильно не изменяется  

5. Переход водяного пара в твердое состояние, минуя жидкое, называется:  а) 

конденсация; б) коагуляция; в) сублимация; г) возгонка  

6. Барическая система, имеющая ось, на которой изобары испытывают излом – а) циклон; 

б) антициклон; в) ложбина; г) седловина 

7. Адвекция – это: а) горизонтальные движения воздуха; б) вертикальные движения 

воздуха; в) турбулентные движения воздуха; г) спиралеобразные движения воздуха  

8. Сила, действующая в атмосфере, которая в основном и приводит воздух в движение, а 

также увеличивает его скорость – это: а) сила тяжести; б) сила Кориолиса; в) сила 

барического градиента; г) центробежная сила 

9. У земной поверхности в 1 м3 воздуха содержится 78 % азота и 21 % кислорода. Как 

изменится их соотношение на высоте 50 км: а) кислорода будет больше, б) азота будет 

больше, в) соотношение не изменится?  

10. Измеренная температура смоченного термометра равна 12 °С. Каким из трех 

предлагаемых может быть значение температуры точки росы: а) 8 °С, б) 12 °С, в) 15 °С?  

11. На какую величину изменяются температуры по вертикали в средней тропосфере: а) -

0,01 °С/м , б) 0,01 °С/м, в) -0,006 °С/м , г) 0,006 °С/м?  

12. Ветер в антициклоне под влиянием трения направлен под углом к изобаре. В какую 

сторону: а) к центру, б) от центра?  

13. Что такое атмосфера? Как она связана с Солнцем и земной поверхностью? 

14. Что такое пограничный слой? 

15. Что относится к аэрозолям в атмосферном воздухе? Какова их природа? 

16. Что такое барическая ступень? 

17. Сформулируйте основные законы ветра 

18. Приведите классификацию воздушных масс по тепловому состоянию 

19. Что такое туман? Дайте классификацию туманов 

20. За какими метеорологическими величинами ведется наблюдение на 

метеорологических станциях? В какие сроки? 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1. Что такое «озоновая дыра»? Объясните причины деградации озонового слоя 

2. Определите основные гигроскопические характеристики воздуха 

3. Охарактеризуйте горно-долинный ветер и его экологическую роль 

 
 

 

 

  



ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ № 2  

 

Тема   Радіаційний та тепловий режим атмосфери та підстилаючої  

   поверхні 

Вид заняття:  семінарське заняття  

Мета: завершити вивчення та перевірити рівень засвоєння знань з 

тем розділу «Радіаційний та тепловий режим атмосфери та 

підстилаючої поверхні» 

Дидактична:   узагальнити, закріпити та перевірити знання з  тем розділу 

«Радіаційний та тепловий режим атмосфери та 

підстилаючої поверхні» 

Виховна: сприяти формуванню професійної грамотності та 

удосконаленню пізнавального процесу, виховувати 

професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення 

Методи:  частково-пошуковий та дискусійний 

Дидактичні засоби навчання: конспект лекцій, індивідуальні варіанти  

   питань 

Література: 
  

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

2. Джигирей В. С., Сторожук В. М., Яцюк Р. А. Основи екології та охорона 

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

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

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

4. Семенченко Б. А., Белов П. Н. Метеорологические аспекты охраны природной среды. – 

М.: 1984 – 96 с. 

5. 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. 

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

посібник. – К.: КНТ, 2007. – 256 с.  



Структура заняття 

1. Організаційна частина  

2. Повідомлення теми, мети заняття 

3. Актуалізація опорних знань студентів  

4. Мотивація навчальної діяльності  

5. Вступне слово викладача 

6. Бесіда (відповіді на проблемні питання, обговорення доповідей та 

рефератів, рецензування відповідей студентів тощо) 

Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару): 

20. Потрапляння на земну поверхню та трансформація променевої енергії в 

атмосфері.  

21. Променевий спектр. Види сонячної радіації (сумарна, пряма, розсіяна). Альбедо. 

22. Поглинення та розсіювання, перенесення та ослаблення сонячної радіації в 

атмосфері. 

23. Оптична густина атмосфери та наявність поглинаючих коротко- та 

довгохвильову енергію речовин. 

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

25. Радіаційний баланс системи земля-атмосфера. Тепловий баланс та його складові. 

26. Природний та антропогенний парниковий ефект. Механізм утворення 

27. Термодинамічні характеристики атмосфери, їх визначення 

28. Стратифікація атмосфери. Види стратифікації. 

29. Поняття про інверсію. Чинники розвитку інверсійного стану атмосфери.  

30. Вплив метеорологічних умов на забруднення атмосфери 

31. Турбулентність та її характеристики. 

32. Теплофізичні характеристики ґрунту та водоймищ 

7. Заключне слово викладача 

8. Підведення підсумків заняття 

9. Видача завдання для самостійної роботи: 

Доопрацювання питань тем розділу «Радіаційний та тепловий режим 

атмосфери та підстилаючої поверхні» 

  



Інструкційна картка до проведення  

семінарського заняття № 2  

з дисципліни «Кліматологія і метеорологія » 

 

1. Тема заняття: Радіаційний та тепловий режим атмосфери та 

підстилаючої поверхні 

2. Мета проведення заняття: завершити вивчення, закріпити здобуті 

знання та перевірити рівень засвоєння знань з тем розділу «Радіаційний та 

тепловий режим атмосфери та підстилаючої поверхні» 

3. План семінару 

Радіаційний режим атмосфери 

Радіаційний баланс і його складові.  

Термодинаміка атмосфери.  

Тепловий режим атмосфери 

Тепловий режим ґрунту і водних басейнів. 

4. Основні поняття та терміни   

Променева енергія Сонця. Природа світла. Сонячний спектр. Пряма, 

розсіяна радіація. Сумарна радіація. Потрапляння сонячної енергії на Землю.  

Її трансформація Нагрівання земної поверхні. Залежність альбедо від 

поверхні, що підстилає. (Вода, пісок, сніг, рослини).Смуги поглинення 

атмосферними газами. Молекулярне та аерозольне розсіювання. Ослаблення 

сонячної радіації в ідеальній та реальній атмосфері. Оптична товщина та 

коефіцієнт прозорості. Залежність свідчень від мутності атмосфери та 

щоденних забруднень. Смоги різних типів: фотохімічний, вологий та сухий. 

Механізм утворення, особливості виникнення. Радіаційний баланс земної 

поверхні. Ефективне випромінювання земної поверхні.  Баланс коротко- та 

довгохвильової радіації.  Радіаційний баланс атмосфери і системи земля-

атмосфера. Визначати основні складові радіаційного балансу.  сутність 

парникового ефекту. Природні та антропогенні чинники виникнення. 

Загальна схема утворення. Парникові гази. Термодинамічні характеристики 



атмосфери, їх визначення. Потенціальна та псевдопотенціальна 

температура. Віртуальна температура. Перший принцип термодинаміки 

для сухого повітря. Аерологічна діаграма. Крива стану та крива 

стратифікації. Сухоадіабатичний  та вологоадіабатичний процеси. Рівень 

вирівнювання температур. Рівень конденсації. Сухо- та волого адіабатичний 

градієнт. Температурна стратифікація атмосфери, її види. Критерії 

визначення типу температурної стратифікації. Енергія нестійкості. 

Термодинамічні графіки. Інверсія. Чинники виникнення, розвитку та 

руйнування. Види інверсій. Аномальні метеорологічні умови розповсюдження 

домішки. Інверсії. Штиль. Туман. Стратифікація атмосфери та її вплив на 

поведінку домішки. Вплив метеорологічних умов на забруднення атмосфери 

від окремих джерел та їх груп.Тепловий стан приземного шару атмосфери. 

Приземний шар атмосфери. Турбулентне перемішування. Коефіцієнт 

турбулентності. Фактори турбулентності. Добовий та річний хід та 

закономірності коливань температури повітря. Перенос тепла 

турбулентними молями. Напрямок турбулентного потоку. Методи 

визначення вертикального турбулентного потоку тепла. Теплофізичні 

характеристики ґрунту та водоймищ. Питома та об’ємна теплоємність. 

Температуропровідність. Амплітуди річних коливань на глибинах. Добовий 

та річний хід температури ґрунту і водоймищ. Інсоляційний тип 

теплообміну у ґрунті. Потік тепла у ґрунті і водоймах. Закони поширення 

температурних коливань у ґрунті: незмінності періоду коливань, 

експоненційного зменшення амплітуди коливань, закон зсуву фази коливань 

5. Методичні рекомендації щодо розкриття питань плану семінарського 

заняття 

Студентам видається індивідуальне завдання, що складається з двох 

частин – обов’язкових та додаткових питань. Метою такого опитування є 

оцінка рівня знань студентів – від достатнього до високого рівня. 

Обов’язкові питання мають бути розкрити стисло, вони являють собою 

термін, перелік понять, процесів, явищ, конкретну відповідь на питання, без 



пояснень та уточнень. Правильні відповіді відповідають достатньому рівню 

знань та свідчать про задовільний рівень підготовки студента. Додаткові 

питання мають бути розкриті в повному обсязі, з аналізом та оцінкою 

явища, процесу ситуації, що склалася. Відповіді на ці питання всебічно 

розкривають рівень підготовки студента, його аналітичні та творчі 

здібності до вирішення поставленої задачі. Правильні та розкриті відповіді 

на питання додаткового рівня дозволяють оцінити рівень знань як «добре» 

та «відмінно». 

6. Рекомендована література  

1. Матвеев Л. Т. Курс общей метеорологии. Физика атмосферы. – Л.: 1976 – 

640 с.  

2. Джигирей В. С., Сторожук В. М., Яцюк Р. А. Основи екології та охорона 

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

272 с. 

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

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

4. Семенченко Б. А., Белов П. Н. Метеорологические аспекты охраны 

природной среды. – М.: 1984 – 96 с. 

5. 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. 

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

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

      

Інструкційна картка складена викладачем Сагдєєвою О. А. 

 Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії  

Прикладна екологія 

Протокол № ____ від «___»________________20__р. 

Голова комісії __________/ Сагдєєва О. А./ 



Вариант № 1 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. Что представляет собой лучистая энергия? 

2. В чем суть процесса поглощения солнечной радиации? 

3. Что такое альбедо? В чем измеряется? Какую величину альбедо имеет 

свежевыпавший снег, черноземная свежевспаханная почва? 

4. Что такое инверсия? Назовите виды инверсии 

5. Назовите условия направления турбулентного потока тепла 

6. Назовите законы распространения температурных колебаний в почве 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

7. Радиационный баланс пограничного слоя земной поверхности 

8. Вертикальная термическая стойкость атмосферы и температурная стратификация 

 

Вариант № 2 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. Что такое интенсивность радиации? 

2. В чем суть теории молекулярного рассеяния солнечной радиации? 

3. Назовите условия образования фотохимического смога 

4. Назовите термодинамические процессы в атмосфере 

5. Что такое приподнятая инверсия? Изобразите 

6. Что такое удельная теплоемкость почвы? 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

7. Попадание солнечной радиации на землю и ее трансформация 

8. Смоги различных типов и их образование в различных условиях режима солнечной 

радиации 

 

Вариант № 3 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. Какая длина волны соответствует видимому спектру? 

2. Назовите пути (способы) рассеяния солнечной радиации 

3. Когда осуществляется переход радиационного баланса через ноль? 

4. В чем суть Киотского протокола? 

5. Что такое турбулентность? 

6. В чем суть типа излучения распределения температуры в почве? 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

7. Охарактеризуйте термодинамические процессы в атмосфере 

8. Природный и антропогенный парниковый эффект, механизм образования, 

экологическое значение 

 

Вариант № 4 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. Какими особенностями обладает монохроматический поток? 

2. Что такое суммарная радиация? 

3. Назовите типы смогов 

4. Назовите виды адиабатического процесса 

5. Что такое приземная инверсия? Изобразите  

6. Что такое объемная теплоемкость почвы? 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

7. Детально охарактеризуйте лучистую солнечную энергию 

8. Природный и антропогенный парниковый эффект, механизм образования, 

экологическое значение 

  



ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ № 3  

 

Тема   Основи кліматології  

Вид заняття:  семінарське заняття  

Мета: завершити вивчення та перевірити рівень засвоєння знань з 

тем розділу «Основи кліматології» 

Дидактична:   узагальнити, закріпити та перевірити знання з  тем розділу 

«Основи кліматології» 

Виховна: сприяти формуванню професійної грамотності та 

удосконаленню пізнавального процесу, виховувати 

професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення 

Методи:  частково-пошуковий та дискусійний 

Дидактичні засоби навчання: конспект лекцій, індивідуальні варіанти  

   питань 

Література: 
  

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

циркуляція атмосфери. – К.: 2005 – 251 с. 

4. 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. 

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

учебное пособие / М.Г. Лебедева, О.В. Крымская. – Белгород: БелГУ, 

2007.- 256 с. 



Структура заняття 

1. Організаційна частина  

2. Повідомлення теми, мети заняття 

3. Актуалізація опорних знань студентів  

4. Мотивація навчальної діяльності  

5. Вступне слово викладача 

6. Бесіда (відповіді на проблемні питання, обговорення доповідей та 

рефератів, рецензування відповідей студентів тощо) 

Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару): 

1. Кліматологічні процеси. Географічні фактори клімату. 

2. Кліматологічні фронти.  Циклонічна діяльність. 

3. Класифікація кліматів Б. П. Алісова, Л. С. Берга, В. Кьоппена. 

4. Місцевий клімат та мікроклімат як явище приземного шару 

5. Екологічна характеристика кліматичних ресурсів 

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

7. Оцінка меж кліматичної комфортності. Поняття екстремального середовища. 

Акліматизація 

8. Клімат України, його характеристика 

7. Заключне слово викладача 

8. Підведення підсумків заняття 

9. Видача завдання для самостійної роботи: 

Доопрацювання питань тем розділу «Основи кліматології», підготовка до 

диференційного заліку 

  



Інструкційна картка до проведення  

семінарського заняття № 3 

з дисципліни «Кліматологія і метеорологія » 

 

1. Тема заняття: Основи кліматології  

2. Мета проведення заняття: завершити вивчення, закріпити здобуті 

знання та перевірити рівень засвоєння знань з тем розділу «Основи 

кліматології» 

3. План семінару 

Загальні закономірності формування клімату. 

Класифікація кліматів Землі.  

Екологічна характеристика кліматичних ресурсів 

Оцінка меж кліматичної комфортності.  

Клімат України, його характеристика.  

4. Основні поняття та терміни   

Основні поняття: клімат, погода. Глобальний клімат. Кліматологічні 

процеси. Зовнішні та внутрішні (астрономічні та геофізичні) 

кліматоутворюючі процеси. Географічні фактори клімату. Географічна 

широта та зональність елементів клімату. Рівнинна та гірська 

зональність.  Висотна кліматична зональність. Розподіл суши та моря. 

Центри дії атмосфери. Орографічний фактор.  Океанічні течії. Солярний 

клімат Землі. Кліматологічні фронти. Циклонічна діяльність. Арктичні, 

полярні та антарктичні фронти. Зона конвергенції. Характеристики 

клімату та географічні закономірності. Зональні та азональні чинники. 

Класифікація кліматі за типом загальної циркуляції атмосфери. 

Класифікація кліматів Л. С. Берга за ландшафтно-географічними зонами 

суши: клімати низин та плато.  Класифікація кліматів В. Кьоппена за 

температурним режимом та ступенем зволоження. Поняття 

мікроклімату. Мікроклімат приземного шару. Мікрокліматичні відміни, 

мікрорельєф. Екологічне значення мікроклімату. Методи дослідження 



мікроклімату. Організація густої сітки спостережень на короткі проміжки 

часу. Особливості метеорологічного режиму приземного шару.  Роль мікро- 

та мезорельєфу в формуванні мікроклімату пересіченої місцевості. 

Мікроклімат лісу та міста. Загальна характеристика. Екологічне значення. 

Місто як острів тепла. Міський бриз. Відповідність клімату поняттю 

«ресурси». Використання  кліматичних ресурсів. Класифікація кліматичних 

ресурсів: загальна, за напрямком використання, за територією. Методика 

оцінки та районування індексів забезпеченості кліматичними ресурсами. 

Оцінка вартості кліматичних ресурсів. Зміна клімату протягом 

геологічного минулого та в період інструментальних спостережень. 

Антропогенний вплив на клімат та екологічні наслідки. Оцінка меж 

кліматичної комфортності. Поняття екстремального середовища. Вплив 

гідрометеорологічних умов на стан здоров’я людини. Акліматизація. 

Фізіолого-кліматичні ресурси теплового стану людини. Біокліматичні, 

лікувально-профілактичні та рекреаційно-кліматичні ресурси: вплив на стан 

організму людини. Клімат України, його характеристика. Чинники 

формування клімату в Україні. Основні кліматичні показники. 

5. Методичні рекомендації щодо розкриття питань плану 

семінарського заняття 

Студентам видається індивідуальне завдання, що складається з 

чотирьох питань. Метою такого опитування є оцінка рівня знань студентів 

– від достатнього до високого рівня. Правильні відповіді відповідають 

достатньому рівню знань та свідчать про задовільний рівень підготовки 

студента. Висока оцінка проставляється, якщо студент виявив аналітичні 

здібності, згоден оцінити, проаналізувати явище, процес, ситуацію.  

6. Рекомендована література  

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

циркуляція атмосфери. – К.: 2005 – 251 с. 

4. 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. 

5. Лебедева М.Г.  Экологическая климатология  и климатические 

ресурсы: учебное пособие / М.Г. Лебедева, О.В. Крымская. – Белгород: 

БелГУ, 2007.- 256 с. 
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ВАРИАНТ № 1 

 

1. Охарактеризуйте климатообразующие процессы 

2. Охарактеризуйте принцип классификации климатов по Б.П.Алисову. 

3. Что такое микроклимат и какое значение для экологических исследований 

он имеет? 

4. Охарактеризуйте влияние дождя, ветра, снега и колебаний в содержании 

кислорода в воздухе на организм человека 

 

ВАРИАНТ № 2 

 

1. Охарактеризуйте высоту над уровнем моря как климатологический фактор 

2. Какие типы климатов выделяются в классификации Л.С.Берга? 

3. Охарактеризуйте микроклимат пересеченной местности 

4. Охарактеризуйте рекреационно-климатические ресурсы 

 

ВАРИАНТ № 3 

 

1. Охарактеризуйте орографию как климатообразующий фактор 

2. Охарактеризуйте принцип классификации климатов по В. Кеппену 

3. Охарактеризуйте микроклимат леса 

4. Охарактеризуйте биоклиматические ресурсы 

 

ВАРИАНТ № 4 

 

1. Охарактеризуйте океанические течения как климатообразующий фактор 

2. Какие типы климатов выделяются в классификации Б.П.Алисова? 

3. Охарактеризуйте микроклимат пересеченной местности 

4. Охарактеризуйте влияние давления, температуры и влажности воздуха на 

организм человека 

 

ВАРИАНТ № 5 

 

1. Охарактеризуйте растительный и снежный покров как климатообразующий 

фактор 

2. Какие типы климатов выделяются в классификации Б.П.Алисова? 

3. Охарактеризуйте микроклимат города 

4. Каким образом гидрометеорологические условия влияют на организм 

человека? 

 

 


