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1. Мета дисципліни – сформувати у студентів знання та уміння щодо фізичної суті 
атмосферних процесів, що призводять до формування температурного режиму місцевості та 
режиму зволоження, а також до утворення атмосферних явищ, окремі з яких є небезпечними 
для людини, довкілля та галузей економіки. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Успішне опанування шкільного курсу з фізики та фізичної географії. 
2. Знання теоретичних основ фізики, фізичної географії, вміння встановлювати 

причинно-наслідкові зв’язки між явищами та процесами, що відбуваються в природному 
середовищі. Володіння методами синтезу та аналізу інформації.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Дисципліна «Метеорологія і кліматологія» є обов’язковою навчальною дисципліною 
програми підготовки здобувачів освітнього ступеню бакалавр за спеціальністю 101-Екологія. 
Дисципліна присвячена вивченню земної атмосфери. Курс складається з двох змістових 
модулів. Перший модуль присвячений вивченню складу і будови атмосфери, сонячної, земної 
й атмосферної радіації, теплового режиму атмосфери, поверхні ґрунту та водойм, а також 
водного режиму атмосфери. У другому модулі розглядаються питання формування та 
розподілу атмосферних опадів, баричного поля атмосфери, режиму вітру, повітряні маси та 
атмосферні фронти, циркуляція атмосфери над різними широтами, кліматотвірчі чинники. 

4. Завдання (навчальні цілі):  

Основними завданнями дисципліни є: 
- сформувати уявлення про основні закономірності перебігу атмосферних процесів і 

формування явищ; 
- сформувати уявлення про закономірності формування клімату і його зміни; 
- сформувати уявлення про особливості антропогенного впливу на повітряну оболонку 

Землі; 
- сформувати навички отримання точних даних, що характеризують атмосферні процеси 

і явища; 
- сформувати навички застосування закономірностей розвитку атмосферних процесів, 

що виявлені, для боротьби з небезпечними атмосферними явищами, з метою 
мінімізації негативного впливу погоди та клімату на рослини. 

Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень вищої 
освіти, галузь знань 10 «Природничі науки», спеціальність 101 – «Екологія») дисципліна 
забезпечує набуття студентами таких компетентностей: 

інтегральної:   
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у 
сфері екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, що передбачає 
застосування основних теорій та методів наук про довкілля, які характеризуються 
комплексністю та невизначеністю умов; 
загальних: 
ЗК01. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності; 
фахових: 
ФК14. Знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони довкілля та збалансованого 
природокористування; 
ФК15. Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів 
природничих наук; 
ФК18. Здатність до оцінки впливу процесів техногенезу на стан навколишнього середовища 
та виявлення екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою діяльністю; 
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ФК20. Здатність проводити моніторинг та оцінювати поточний стан навколишнього 
середовища. 

Програмними результатами навчання є: ПР02. Розуміти основні екологічні закони, 
правила та принципи охорони довкілля та природокористування; ПР03. Розуміти основні 
концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, що необхідно для 
аналізу та прийняття рішень в сфері екології, охорон довкілля та оптимального 
природокористування; ПР05. Знати концептуальні основи моніторингу та нормування 
антропогенного навантаження на довкілля; ПР11. Уміти прогнозувати вплив технологічних 
процесів та виробництв на навколишнє середовище; ПР21. Уміти обирати оптимальні методи 
та інструментальні засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних. 

 

5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 
4. автономність та 
відповідальність) 

Форми 
викладання і 

навчання 
Методи оцінювання  

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати основні концепції, 
екологічні закони, теоре-
тичні та практичні пробле-
ми в галузі природничих 
наук 

Лекція, 
самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2; 
оцінювання усних 

відповідей/доповнень;іспит 
 

10 

1.2 Концептуальні основи мо-
ніторингу довкілля 

Лекція, 
практична 

робота, 
самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2; 
оцінювання усних відповідей 

/доповнень; оформлення 
результатів аналізу методик 
проведення метеорологічних 

спостережень та вимірювань; 
знання методик проведення 

метеорологічних спостережень та 
вимірювань; іспит 

10 

1.3 Основні закономірності пе-
ребігу атмосферних проце-
сів і формування явищ 

Лекція, 
практична 

робота, 
самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2; 
оцінювання усних відповідей 

/доповнень; оформлення 
результатів аналізу методик 
проведення метеорологічних 

спостережень та вимірювань; 
знання методик проведення 

метеорологічних спостережень та 
вимірювань; іспит 

10 

1.4 Закономірності формування 
клімату і чинники, що 
призводять до його зміни 

Лекція, 
практична 

робота, 
самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2; 
оцінювання усних відповідей 

/доповнень; оформлення 
результатів аналізу методик 
проведення метеорологічних 

спостережень та вимірювань; 
знання методик проведення 

метеорологічних спостережень та 
вимірювань; іспит 

10 

2.1 Проводити пошук інформа-
ції з використанням відпо-
відних джерел для прийнят-
тя обґрунтованих рішень  

Практична 
робота, 

самостійна 
робота 

Оцінювання усних відповідей 
/доповнень; оформлення 

результатів аналізу методик 
проведення метеорологічних 

спостережень та вимірювань; 

10 



5 
 

знання методик проведення 
метеорологічних спостережень та 

вимірювань; іспит 

2.2 Прогнозувати вплив техно-
логічних процесів навко-
лишнє середовище 

Лекція, 
практична 

робота, 
самостійна 

робота 

Оцінювання усних відповідей 
/доповнень; оформлення 

результатів аналізу методик 
проведення метеорологічних 

спостережень та вимірювань; 
знання методик проведення 

метеорологічних спостережень та 
вимірювань; іспит 

10 

2.3 Обирати оптимальні методи 
для проведення досліджень, 
збору та обробки даних 

Лекція, 
практична 

робота, 
самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2; 
оцінювання усних відповідей 

/доповнень; оформлення 
результатів аналізу методик 
проведення метеорологічних 

спостережень та вимірювань; 
знання методик проведення 

метеорологічних спостережень та 
вимірювань; іспит 

10 

2.4 Вимірювати основні метео-
рологічні величини та вико-
ристовувати отриману ін-
формацію у практичній 
діяльності 

Практична 
робота, 

самостійна 
робота 

Модульна контрольна робота 1, 2; 
оцінювання усних відповідей 

/доповнень; оформлення 
результатів аналізу методик 
проведення метеорологічних 

спостережень та вимірювань; 
знання методик проведення 

метеорологічних спостережень та 
вимірювань; іспит 

10 

2.5 Аналізувати кліматичні 
умови території та застосо-
вувати інформацію про по-
году і клімат у професійній 
діяльності 

Практична 
робота, 

самостійна 
робота 

Модульна контрольна робота 1, 2; 
оцінювання усних відповідей 

/доповнень; оформлення 
результатів аналізу методик 
проведення метеорологічних 

спостережень та вимірювань; 
знання методик проведення 

метеорологічних спостережень та 
вимірювань; іспит 

10 

3.1 Формувати наукові тексти, 
робити презентації та пові-
домлення для професійної 
аудиторії та широкого загалу 
з використанням оптималь-
них методів 

Практична  
робота, 

самостійна 
робота 

Оцінювання усних відповідей 
/доповнень; оформлення 

результатів аналізу методик 
проведення метеорологічних 

спостережень та вимірювань; 
знання методик проведення 

метеорологічних спостережень та 
вимірювань; іспит 

5 

3.2 Формувати ефективні кому-
нікаційні стратегії з метою 
донесення ідей, проблем, 
рішень та власного досвіду в 
сфері екології 

Практична  
робота, 

самостійна 
робота 

Оцінювання усних відповідей 
/доповнень; оформлення 

результатів аналізу методик 
проведення метеорологічних 

спостережень та вимірювань; 
знання методик проведення 

метеорологічних спостережень та 
вимірювань; іспит 

5 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання: 

Результати навчання 
дисципліни 

Програмні  
результати навчання 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 

ПР02. Розуміти основні екологічні закони, 
правила та принципи охорони довкілля та 
природокористування. 

+ + + +        

ПР03. Розуміти основні концепції, теоретичні 
та практичні проблеми в галузі природничих 
наук, що необхідно для аналізу та прийняття 
рішень в сфері екології, охорон довкілля та 
оптимального природокористування. 

+ + + +       + 

ПР05. Знати концептуальні основи моніто-
рингу та нормування антропогенного наван-
таження на довкілля. 

+ + + +     +   

ПР11. Уміти прогнозувати вплив технолог-
гічних процесів та виробництв на навко-
лишнє середовище. 

    + +      

ПР21. Уміти обирати оптимальні методи та 
інструментальні засоби для проведення 
досліджень, збору та обробки даних. 

      + + + + + 
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7. Схема формування оцінки. 
 
7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
1. Модульна контрольна робота 1: РН 1.1–1.4, 2.3–2.5 (блок тем Розділу 1) – 15  / 7,5 

балів. 
2. Модульна контрольна робота 2: РН 1.1–1.4, 2.3–2.5 (блок тем Розділу 2) – 15  / 7,5 

балів. 

3. Оформлення результатів аналізу методик проведення метеорологічних 
спостережень та вимірювань: РН 1.2 – 3.2 – 10 балів / 5 балів. 

4. Знання методик проведення метеорологічних спостережень та вимірювань:   
РН 1.2 – 3.2 – 10 балів / 5 балів. 

5. Усні відповіді: РН 1.1 –3.2 – 5 балів / 2,5 балів. 
6. Доповнення: РН 1.1–3.2. – 5 балів / 2,5 балів. 
 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю 
за яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 
результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до 
підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту. 

Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота. Результатами навчання, які 
оцінюються в тестовій контрольній роботі, є РН 1.1–3.2. Максимальна кількість балів, яка 
може бути отримати здобувачем освіти під час іспиту, становить 40 балів за 100 бальною 
шкалою.  

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни, оцінка за екзамен не може 
бути меншою 24 балів. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 

 

- умови допуску до підсумкового іспиту: 
Обов’язковою умовою допуску до іспиту є відпрацювання всіх практичних робіт та 

написання модульних контрольних робіт. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо 
під час семестру набрав менше ніж 20 балів.  
 
7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться по завершенні тематичних лекцій з 
Розділів 1 і 2 відповідно, оцінювання оформлення результатів аналізу методик проведення 
метеорологічних спостережень та вимірювань – під час проведення тематичних 
практичних робіт, визначення рівня знання здобувачем освіти методик проведення 
метеорологічних спостережень та вимірювань – по завершенні лекцій та тематичних 
практичних занять.  

Оцінювання усних відповідей та доповнень проводиться упродовж семестру під час 
проведення практичних робіт.  

 
7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 
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8. Структура навчальної  дисципліни. Тематичний план лекцій і практичних занять 

№ 
п/п 

Назва теми 

Кількість годин 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

ак
ти

ч
н

і 
р

об
от

и
 

К
он

су
л

ьт
ац

ії 
 

С
ам

ос
ті

й
н

а 
р

об
от

а 

Розділ  1.  Радіаційний, тепловий та водний режими атмосфери 

1. 
Лекція 1. Вступ. Метеорологія як наука. Склад і 
будова атмосфери. 

2  
 

 

2. 
Практична робота 1. Організація та проведення 
метеорологічних спостережень. 

 2 
 

 

3. Практична робота 2. Визначення часу на станції.  2   

4. 

Самостійна робота.  Гідрометеорологічна служба та її 
завдання. Всесвітня метеорологічна організація. 
Міжнародне співробітництво в галузі метеорологічних 
досліджень.  

  

 

6 

5. 
Лекція 2. Склад і будова атмосфери. Сонячна радіація. 
Довгохвильове випромінювання земної поверхні та 
атмосфери. 

2  
 

 

6. 
Практична робота 3. Абсолютні та відносні 
актинометричні прилади, особливості їх конструкції  та 
використання. 

 2 
 

 

7. 
Практична робота 4. Термометри, їх основні види. 
Вимірювання температури ґрунту та повітря. 

 2 
 

 

8. 

Самостійна робота.  Малі газові складові повітря 
(водяна пара, озон, вуглекислий газ), їх утворення, 
динаміка та вплив на тепловий режим атмосфери і 
підстильної поверхні. Сонце, сонячне випромінювання 
та сонячна стала. Основні закони променистої енергії. 
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9. 
Лекція 3. Тепловий режим поверхні ґрунту та водойм. 
Тепловий режим атмосфери. 

2  
 

 

10. 
Практична робота 5. Побудова графіків добового 
ходу температури повітря. 

 2 
 

 

11. Практична робота 6. Вимірювання вологості повітря.  2   

12. 

Самостійна робота.  Адіабатичні процеси в атмосфері. 
Рівняння Пуассона. Сухоадіабатичний градієнт. 
Потенційна температура. Стратифікація атмосфери та 
вертикальна рівновага для сухого повітря. Енергія 
нестійкості. Рівень конвекції. Вертикальний розподіл 
температури повітря. Температурні інверсії, їх 
походження та вплив на стан забруднення повітря в 
нижніх шарах атмосфери. 
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13. 
Лекція 4. Водний режим атмосфери. Конденсація 
водяної пари в атмосфері. Хмари. 

2  
 

 

14. 
Практична робота 7. Спостереження за хмарами. 
Визначення метеорологічної дальності видимості. 

 2 
 

 

15. 
Самостійна робота.  Вертикальний розподіл вологості 
повітря. Вологоадіабатичні процеси в атмосфері. 
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Вологоадіабатичний градієнт. Рівень конденсації. 
Еквівалентна та еквівалентно-потенціальна 
температура. Псевдоадіабатичний процес. Продукти 
конденсації на земній поверхні (гідрометеори). 
Продукти конденсації в приземному шарі повітря.  

Модульна контрольна робота 1  2   
Розділ 2. Атмосферні опади. Основи синоптики та кліматології 

16. Лекція 5. Атмосферні опади. Сніговий покрив. 2    

17. 
Практична робота 8. Вимірювання кількості 
атмосферних опадів. Спостереження за сніговим 
покривом. 

 2 
 

 

18. 
Практична робота 9. Вимірювання атмосферного 
тиску. 

 2 
 

 

19. 

Самостійна робота. Добовий хід опадів. Основні типи 
річного ходу опадів: екваторіальний тип, тропічний 
тип, субтропічний тип, тип помірних широт та 
полярний тип. Сніговий покрив. Кліматичне значення 
снігового покриву. Географічний розподіл опадів. 
Показник нерівномірності випадання опадів. 
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20. 
Лекція 6. Атмосферний тиск, баричне поле. 
Циркуляція атмосфери. 

2  
 

 

21. 
Практична робота 10. Вимірювання швидкості та 
напрямку вітру. 

 2 
 

 

22. 
Практична робота 11. Первинний аналіз (обробка) 
карт погоди. 

 2 
 

 

23. 

Самостійна робота. Добовий та річний хід 
атмосферного тиску. Географічний розподіл 
атмосферного тиску на рівні моря.  
Основні види баричних систем. Карти баричної 
топографії. Поняття про центри дії атмосфери. 
Повітряні маси і атмосферні фронти. Характеристики 
теплих, холодних фронтів та фронтів оклюзії. 
Циркуляція повітря над однорідною поверхнею земної 
кулі. Циркуляція повітря в реальній атмосфері. Пасати. 
Антипасати. Внутрішньотропічна зона конвергенції. 
Мусони. Струминні течії. 
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24. Лекція 7. Клімат та чинники його формування.  2    

25. 
Практична робота 12. Проведення мікрокліматичних 
спостережень. 

 2 
 

 

26. 
Практична робота 13. Визначення клімату за 
кліматичними показниками. 

 2 
 

 

27. 

Самостійна робота. Класифікація кліматів. Принципи 
класифікації. Класифікація кліматів Л.С.Берга. 
Класифікація кліматів Б.П.Алісова. Характеристика 
різних типів кліматів. Зміни та коливання кліматів. 
Зміни клімату в геологічному минулому та методи їх 
дослідження. Коливання клімату в історичний час та за 
період інструментальних спостережень. Можливі 
причини зміни клімату. Мікроклімат – як явище 
приземного шару атмосфери. 

  

 

6 
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Модульна контрольна робота 2 2    

Консультації    1  
ВСЬОГО  16 28 1 45 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій – 16 год. 
Практичні заняття – 28 год. 
Консультації – 1 год. 
Самостійна робота – 45 год. 
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