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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 
(освітній) рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів  – 
4 

Галузь знань 
10 природничі наук_ 

(шифр і назва) 
Нормативна 
(за вибором) 
нормативна Напрям підготовки  

014 Освіта бакалавр 
 (шифр і назва) 

Модулів – 2 

Спеціальність: 014 
«Освіта бакалавр» 
_____________________ 
 

Рік підготовки 
Змістових модулів –2  2-й 2-й 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання:дослідження 
з порівняльного 
аналізу і оцінки 
річного розподілу 
метеорологічних 
величин для двох 
пунктів. 

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 120  

3-й 3-й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 8 
аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента –4 

Освітньо-
кваліфікаційний 
(освітній) рівень: 

___Бакалавр_ 
 

32 год.  год. 
Практичні, семінарські 
32 год. 16 год. 

Лабораторні 
2 год.  год. 
Самостійна робота 

56 год. 16 год. 
Індивідуальні завдання:  

32 год. 
Вид контролю:  

екз. екз. 
 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить 114 (%): 

для денної форми навчання –64/56 
для заочної форми навчання – 32/56  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета. Освоїти теоретичні і методичні основи понять і термінів метеорології і 

кліматології, розвиток уявлень і сучасний стан вивчення та просторово-часова 
інтерпретація основних метеорологічних величин і явищ, їх взаємозв;язок між 
собою в типах погоди, що виявляються синоптичним аналізом і прогнозом, 
чинників формування і розвитку кліматів Землі, основ кліматичних класифікацій, 
моделювання, районування і характеристики типів і змін клімату та адаптації до 
них соціально-господарської діяльності людини. 

Завдання  
Метою вивчення нормативної дисципліни “Метеорологія і кліматологія” є 
навчити cтудентів застосовувати знання з теорії і методики наук «Метеорологія» і 
«Кліматологія» відповідно шкільної програми, для дослідження та пояснення 
погодних станів (на основі вимірювання і взаємозв’язку метеорологічних 
величин) та кліматичних особливостей (на основі взаємодії кліматотвірних 
факторів) на глобальному та регіональному (мікроклімат) рівнях. Погодні, сезонні  
і кліматичні особливості території впливають на суспільно-економічну діяльність 
людини, через особливості перебігу процесів теплообігу, вологообігу і 
атмосферної циркуляції. Розглядаються способи використання їх ресурсів 
(альтернативнв енергетика, сільськогосподарська та інші види діяльності), а на 
основі аналізу тенденцій їх змін способи адаптації  суспільно-господарської 
діяльності людини та екологічних викликів виходячи з особливостей їх 
регіоналізації.  
Цілі курсу:  

 Вивчити структуру основних понять метеорології і кліматології, історію 
розвитку і організацію гідрометслужби в світі і Україні. 

Вивчити генезис атмосфери, її газовий склад, будову та властивості її 
основних шарів. Місце атмосфери в географічній оболонці Землі. 

Вивчити трансформацію сонячної радіації в атмосфері, вимірювання 
складових радіаційного балансу та його впив на формування погодних і 
кліматичних особливостей територій, закономірності поширення складових 
радіаційного балансу та їх використання. 

Вивчити способи вимірювання величин температурного режиму, розподіл 
температури у вертикальному профілі атмосфери, закономірностей поширення 
складових теплового балансу на глобальному і регіональному рівнях. 

Вивчити способи вимірювання і розрахунку величин і характеристик режиму 
вологості повітря, її роль в формуванні сезонних погодних особливостей 
територій і географія поширення характеристик вологості. 

Вивчити закономірності розподілу характеристик теплообігу і вологообігу у 
вертикальному профілі атмосфери на основі адіабатичних прцесів, типи 
стратифікації, формування інверсій. 

Вивчити способи спостереження за хмарами, їх роль в процесах теплообігу і 
вологообігу, класифікацію та поширення. 

Вивчити способи вимірювання атмосферних опадів і випаровування, типи 
опадів, роль опадів у формуванні зональних і азональних особливостей території, 
через їх вплив на теплообіг та вологообіг.  
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Вивчити способи вимірювання величин і характеристик вітрового режиму в 
атмосфері, їх вплив на формування погодних і кліматичних особливостей 
територій, формування і характеристики місцевих вітрів. 

Вивчити історію розвитку синоптики, основ синоптичного аналізу та 
прогнозу типів погод, характеристика основних синоптичних об’єктів та 
синоптична карта. 

Вивчити історію, здійснити оцінку основних кліматичних класифікацій і 
районування, їх просторова інтерпретація на основі ефектів та генезису кліматів. 

Вивчити роль кліматичного моделювання в поясненні кліматичних процесів, 
що характерні для геологічних, історичних і сучасних тенденцій кліматичних змін 
та застосування для прикладних цілей. 

Вивчити основні типи кліматів Земної кулі, їх регіоналізацію і місце в 
географічному аналізі території та адаптації суспільно-господарської діяльності 
до їх змін. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  
знати:  
об”єкт , предмет, основні поняття метеорології і кліматології, завдання, 

історію розвитку і методичні засади функціонування Метеорологічної служби 
України і світу; 

еволюцію атмосфери в контексті формування географічної оболонки Землі, 
фізичні основи процесів в атмосфері, вертикальну структуру і властивості шарів в 
атмосфері; 

обґрунтовувати на основі розподілу і трансформації характеристик 
радіаційного балансу в атмосфері, формування та просторові закономірності 
розподілу метеорологічних величин і характеристик процесів теплообігу, 
вологообігу та атмосферної циркуляції; 

основні синоптичні об’єкти, їх формування і трансформацію, основи 
синоптичного аналізу і прогнозу погоди, закономірності передбачення і 
поширення синоптичних процесів та явищ та наслідків їх впливу; 

роль аналізу і моделювання клімату і його феноменів в поясненні тенденцій 
сучасних змін клімату та адаптації до них природи та господарської діяльності; 

основні кліматичні класифікації, характеристики типів клімату, 
закономірності їх формування та поширення, їх вплив на формування 
компонентів природи, екологічних і соціально-економічних особливостей 
регіонів. 

вміти:  
здійснювати режимні спостереження і опрацювання метеорологічної 

інформації в рамках роботи метеорологічної станції та можливостей адаптації їх в 
освітніх програмах; 

статистично опрацьовувати і просторово інтерпретувати результати 
метеорологічного дослідження з використанням сучасних інформаційних 
технологій для освітньої діяльності; 

аналізувати синоптичну карту і здійснювати прогноз погоди, вміння 
аналізувати сучасні інформаційні ресурси де висвітлюється прогноз погоди та 
наслідків, які вони зумовлюють, особливо небезпечних; 
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здійснювати географічну інтерпретацію кліматичних характеристик для 
висвітлення просторово-часових закономірностей з позицій шкільної географії у 
їх впливі на глобальні і регіональні особливості природи, населення і 
господарства та екологічних і соціальні наслідки. 

3. Програма навчальної дисципліни 
Теми лекцій. 

Змістовий модуль 1.  Метеорологічні величини і синоптичний аналіз і прогноз 
погоди……………………………………………………………………………………………22 год 

Тема 1. Метеорологія й кліматологія: об'єкт і предмет дослідження. Місце в системі 
географічних наук і в шкільній географії……………………………………………………….2 год. 

Тема 2. Становлення метеорології і кліматології в світі і на Україні. Всесвітня 
метеорологічна організація (ВМО), її освітні програми. Роль атмосфери у формуванні 
компонентів географічної оболонки……………………………………………………………...2 год 

Тема 3. Атмосфера, формування газового складу і вертикальна структура…………….2 год 
Тема 4. Радіація в атмосфері, просторово-часова інтерпретація її складових. Географічний 

розподіл складових радіаційного балансу……………………………………………..………..2 год 
Тема 5. Тепловий режим системи “земля-атмосфера. Зміни температури повітря з 

висотою. Стратиграфія і конвекція повітря……,,,………………………………………………2 год 
Тема 6. Роль води в атмосфері. Хмари. Географічний розподіл хмарності………..……2 год 
Тема 7. Атмосферні опади. Режим, класифікація і географічний розподіл …...………..2 год 
Тема 8. Атмосферний тиск. Баричне поле. Вертикальний і географічний розподіл 

тиску……………………………………………………………………………………………..…2  год 
Тема 9. Вітер. Місцеві вітри, Географічний розподіл вітру…………………………….2 год. 
Тема 10. Загальна атмосферна циркуляція. Історія вивчення питання, складові. Роль у 

формуванні клімату……..…….…………2 год 
Тема 11. Cиноптичний аналіз і прогноз. Формування уявлень про погоду. Синоптичні 

об’єкти. Небезпечні метеорологічні явища…………………………………………………….2 год 
Змістовий модуль 2. Клімат: геологічні і сучасні аспекти динаміки, дослідження і 

географія…..………………………………………………………………………….…………..10 год 
Тема 12. Клімат, як чинник в географічній оболонці. Характеристика типів 

мікроклімату……………………………………………………………………………………….2 год 
Тема 13. Класифікації і районування клімату для прикладних цілей………….………..2 год 
Тема 14. Історія клімату. Людина і клімат. Прикладні аспекти клімату…….…………2 год 
Тема 15. Кліматична система. Кліматичне моделювання. Динаміка клімату і адаптація до 

його змін………………………………….……2 год.  
Тема 16. Типи кліматів. Характеристика і поширення. Вплив на соціально-економічні 

аспекти життєдіяльності……………………………………...……………………………….….2 год 
Лабораторні  роботи. 

Змістовий модуль 1. Метеорологія……………………………….……………………26 год 
Тема 1. Організація метеорологічної служби і метеорологічних спостережень в Україні і 

світі. Порівняльний аналіз географічного положення двох пунктів……………….…….2 год 
Тема 2. Вимірювання, опрацювання і географічний розподіл величин радіаційного 

балансу та тривалості сонячного сяйва……………………………………………………..4 год. 
Тема 3. Вимірювання, опрацювання і географічний розподіл величин температури 

повітря, поверхні ґрунту, в грунті і воді…………………………………………………….4 год. 
Тема 4. Вимірювання, опрацювання і географічний розподіл величин вологості 

повітря………………………………………………………………………..……………….4 год 
Тема 5. Спостереження за хмарами і атмосферними явищами, опрацювання та їх 

географічний розподіл……………………………………………………………….………4 год 
Тема 6. Вимірювання, опрацювання і географічний розподіл величин атмосферних 

опадів …………………………………………………………………………………...…….4 год. 
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Тема 7 Вимірювання, опрацювання і географічний розподіл величин тиску і вітру4 год. 
Змістовий модуль 2. Клімат: чинники формування, геологічні і сучасні аспекти 

динаміки, дослідження і географія………………………………………………………....6 год 
Тема 8. Робота з синоптичними картами. Основи синоптичного аналізу і прогнозу. 2 год.  
Тема 9. Кліматичні показники та їх обчислення. Визначення типів кліматів окремих 

пунктів. Порівняльний аналіз кліматів пунктів. Опис і аналіз погоди за результатами 
спостережень під час проходження метеорологічного практикуму на РЛГС (смт. 
Брюховичі)……………………………………………………………………………….….….4 год 

Примітка. Одноденний метеорологічний практикум на Розтоцькому ландшафтно-геофізичному 
стаціонарі  

Мікрокліматичний розділ компдексної фізико-економіко географічної практики 
на Чорногірському географічному стаціонарі смт. Ворохта (Івано-Франківська 
область). 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 
Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
Усь
ого  

у тому числі Ус
ьо
го  

у тому числі 
л п ла

б 
інд ср л п ла

б 
інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
2 120 32  32  56  16  16   
Модуль 1 Метеорологічні величини і синоптичний аналіз  

Змістовий модуль 1.. 
Тема 1 . Метеорологія й 
кліматологія: об'єкт і 
предмет дослідження. 
Місце в системі 
географічних наук. 
Місце метеорології і 
кліматології в шкільній 
географії 

6 2  2  2       

Тема 2. Становлення 
метеорології і 
кліматології в світі і на 
Україні. Всесвітня 
метеорологічна 
організація (ВМО), її 
освітні програми. Роль 
атмосфери у формуванні 
компонентів 
географічної оболонки 

4 2    2       

Тема 3. Атмосфера, 
формування складу і 
вертикальна структура 

14 2  4  4       

Тема 4. Радіація в 
атмосфері, просторово-
часова інтерпретація 
складових 

8 2  2  2       

Тема 5. Тепловий режим 
системи “земля-

6 2    2       
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атмосфера. Зміни 
температури повітря з 
висотою. Стратиграфія і 
конвекція повітря 
Тема 6. Роль води в 
атмосфері. Хмари 

10 2  4  4       

Тема 7. Атмосферні 
опади. 

10 2  4  2       

Тема 8. Атмосферний 
тиск. Баричне поле. 

10 2  4  4       

Тема 9. Вітер. Місцеві 
вітри. 

10 2  4  4       

Тема 10. Загальна 
атмосферна циркуляція 

6 2    4       

Разом – зм. модуль1 74 20  24  30       
Змістовий модуль 2. 

Тема 11. . Cиноптичний 
аналіз і прогноз 

8 2  4  2       

Тема 12. Клімат і 
мікроклімат 

4 2    2       

Тема 13. Класифікації і 
районування клімату 

10 2  4  4       

Тема 14. Історія клімату. 
Людина і клімат . 

6 2    4       

Тема 15. Кліматична 
система. Кліматичне 
моделювання Динаміка 
клімату 

6 2    4       

Тема 16. Типи кліматів. 
Характеристика і 
поширення 

12 2    10       

Разом – зм. модуль 2 46 12  8  26       
Усього годин  120 32  32  56       

 
6. Теми практичних занять 

Шифр 
змістово

го 
модуля 

 
Назва змістового модуля 

Кількість 
аудиторних 

годин 

 Змістовий модуль 1. Метеорологія. 26 
1 Тема 1. Організація метеорологічної служби і 

метеорологічних спостережень в Україні і світі. 
Порівняльний аналіз географічного положення 
двох пунктів 

2 

2 Тема 2. Вимірювання, опрацювання і географічний 
розподіл величин радіаційного балансу та 
тривалості сонячного сяйва 

4 

3 Тема 3. Вимірювання, опрацювання і географічний 
розподіл величин температури повітря, поверхні 

4 
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грунту, в грунті і воді 
4 Тема 4.Вимірювання, опрацювання і географічний 

розподіл величин вологості повітря 
4 

5 Тема 5.Спостереження за хмарами і атмосферними 
явищами та їх географічний розподіл 

4 

6 Тема 6.Вимірювання, опрацювання величин 
атмосферних опадів, снігу і гідрометеорів та їх 
географічний розподіл 

4 

7 Тема 7. Вимірювання, опрацювання і географічний 
розподіл величин атмосферного тиску і вітру. 

4 

 Змістовий модуль 2. Клімат: чинники формування, 
геологічні і сучасні аспекти динаміки, дослідження і 
географія. 

6 

8 Тема 8. Робота з синоптичними картами. Основи 
синоптичного аналізу і прогнозу  

2 

9 Тема 9. Кліматичні показники та їх обчислення. 
Визначення типів кліматів окремих пунктів. 
Порівняльний аналіз кліматів пунктів.  

4 

Лабораторна робота 
10 Тема 1. Опис і аналіз погоди за результатами 

спостережень під час проходження метеорологічного 
практикуму на РЛГС (смт. 
Брюховичі)……………………………………………………. 

2 

 
7. Практика 

Шифр 
змістового 
модуля 

 
Назва змістового модуля 

Кількість 
годин 

 Метеорологічний практикум на РЛГС (смт. 
Брюховичі). 

6 

 Метеорологічний розділ комплексної фізико-
економікогеографчної практики (ЧГС, смт. Ворохта) 

18 

 
8. Самостійна робота 

1 Значення метеорології і кліматології для господарської 
діяльності... 

2 

2 Державний комітет з метеорології і кліматології України. 
Історія становлення ВМО 

2 

3 Склад сухого повітря біля земної поверхні: кисень, азот, 
вуглекислий газ. Будова атмосфери за газовим складом. 

2 

4 Вимірювання величин радіаційного балансу. Географічний 
розподіл сумарної радіації та радіаційного балансу. 

4 

5  Вимірювання температури повітря, поверхні грунту і в грунті. 
Річний хід температури повітря і на поверхні води і його типи. 

2 

6  Вертикальний розподіл температури в тропосфері і 2 
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стратосфері. Приведення температури до рівня моря. 
7 Атмосфера в гідрологічному циклі.  Характеристики вологості 

повітря та їх вимірювання. 
2 

8 Місце атмосферних опадів у великому та малому кругообігу води та 
водному балансі земної кулі та окремих територій. Географічний 
розподіл опадів  

2 

9 Вимірювання атмосферного тиску. Географічний розподіл 
атмосферного тиску біля земної поверхні. Центри дії атмосфери. 

2 

10 Характеристики вітру: напрям і швидкість і поривчастість. 
Географічний розподіл вітру 

2 

11 Зональність в розподілі тиску і вітру. Зони розподілу тиску і вітру з 
висотою в нижній і верхній тропосфері та стратосфері. 

4 

12 Повітряні маси. Трансформація повітряних мас. Атмосферні фронти, 
циклони, антициклони 

4 

13 Географічні чинники формування клімату:географічна широта, 
висота над рівнем моря, розподіл суші і моря, орографія, океанічні 
течії. Інші чинники кліматоутворення:.рослинний, сніговий і 
льодовиковий покрив. Антропогенний чинник. 

4 

14 Ботанічні класифікації: клімати де Кондоля, Кеппена, Віссмана, 
Тревата. Гідрологічні класифікації: клімати Воєйкова, А.Пенка. 
Грунтові класифікації: клімати Докучаєва, Волобуєва, Селянинова. 

4 

15 Лiтогенез i клiмат.Особливості гумідного і аридного 
клімату. 
Геохронологiя клiмату: палеозой, мезозой, кайнозой 

4 

16 Прикладні аспекти метеорології: агрометеорологія і 
авіаційна метеорологія. Прикладні аспекти метеорології. 
Лісова і медична метеорологія. 

4 

17 Поняття і складові кліматичної системи: “атмосфера -
океан”,“атмосфера-суша”. Поняття і складові кліматичної системи: 
“атмосфера-льодовик атмосфера- рослинність”. 

4 

18 Повітряні маси. Клімати помірних широт: 
внутріконтинентальний, гірських районів. Клімати 
помірних широт західних частин материків і мусонних 
кліматів східного узбережжя. 

6 

 Разом  56 
9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 

Кожен студент виконує наукове дослідження з порівняльного просторово-
часового аналізу і оцінки річного розподілу метеорологічних величин для двох 
пунктів в рамках освоєння практичного курсу з використанням інтернет 
ресурсів………………………………………………………………….……...32 год. 

10. Методи навчання 
Лекційний, статистичний, спостереження, аналітичний, картографічний, 

експериментальний, порівняльно-аналітичний. 
11. Методи контролю 

Захист практичних робіт, результатів роботи з базами даних, стаціонарних і 
напівстаціонарних спостережень.  
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12. Розподіл балів, які отримують студенти 
Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для екзамену) 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест 
(екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Практичний 
курс 50 100 

10 балів 10 балів 30 балів 
 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для 

екзаменів і заліків). 

 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з 

дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну 

успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів; 

 при оформленні документів за екзаменаційну сесію 

використовується таблиця відповідності оцінювання знань 

студентів за різними системами. 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 
 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка 

з диференційованого заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 Відмінно 
 

 

Зараховано 

В 81-89 
4 

Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 

 
Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів 

чи контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, 

яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та 

F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами 

факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних 

дисциплін. 



12 
 

  

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно    
 

зараховано 
81-89 

добре  71-80 

61-70 
задовільно  51-60 

* незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з можливістю 
повторного складання 

* 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

* кількість балів для оцінок «незадовільно» визначається Вченими радами 

факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін. 

13. Методичне забезпечення 
1. Таранова Н, Шубер П. Метеорологія і кліматологія. Тернопільський 
національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014.- 290 с. 
2. Шубер П.М., Таранова Н.Б. Метеорологія і кліматологія. Практикум. 
Навчальний посібник. Тернопіль  -Львів, 2008. – 219 с. 
3. Шубер П.М  Електронна версія практичних робіт по курсу «Метеорологія і 
кліматологія». 
4. Шубер П.М.  Електронна версія роздаткового матеріалу до лекційного курсу 
«Метеорологія і кліматологія» 
5. Шубер П.М. Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Метеорологія 
і кліматологія». Львів, 2012. -16 с. 
 

14. Рекомендована література 
Базова 

1.. Алисов Б.П., Полтараус Б.В. Климатология. Изд. МГУ, 1974. 
2.Дмитренко В.П. Погода, клімат і урожай польових культур - Український науково-дослідний 
гідрометеорологічний інститут. - К: Ніка-Центр, 2010. - 620 с. детальніше >> 
3. Друге національне повідомлення України з питань зміни клімату. - Український науково-
дослідний гідрометеорологічний інститут/. - К.: Інтерпрес ЛТД, 2007. - 80 c. (укр., англ.). 
4. Дати переходу температури повітря в Україні за сучасних умов клімату За редакцією 
В.І. Осадчого, В.М. Бабіченко. - Український науково-дослідний гідрометеорологічний 
інститут. - К: Ніка-Центр, 2010. - 304 с.  
5. Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология: Учебник. 5-е изд. 2001. 
6. Зверев А.С. Синоптическая метеорология. –Л., 1968, -с. 27-31. 
7. Блютген И. География климатов. Т.1. – М.: Прогрес, 1972,- с. 58-84, с. 146-154. 
8. Чирков Ю.И. Агрометеорология. – Л.: Гидрометеоиздат, 1986. – с. 29-60. 
9. Кислов А.В. Теория климата.-М.: Изд-во Мгу, 1989.-147 с. 
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10. Клімат України За редакцією В.М. Ліпінського, канд. фіз.-мат. наук В.А. Дячука, канд. 
геогр. наук В.М. Бабіченко Український науково-дослідний гідрометеорологічний 
інститут, 2003.- 344 стор. детальніше > 
11. Олександр Васянович. НАРОДНІ МЕТЕОРОЛОГІЧНІ ЗНАННЯ УКРАЇНЦІВ 
в ЕЛЕКТРОННИХ ТА ДРУКОВАНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
(аналіз джерельної бази) Народна творчість та етнографія* 4/2010.- с.69-75 
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/37944/08-
Vasianovych.pdf?sequence=1 
12. Метеорологія і кліматологія / В.М. Кобрін, В.В. Вамболь, В.Л. Клеєвська, Л.Б. 
Яковлєв. – Навч. посібник. - Харків: Нац. аерокосм. ун-т „Харк. авіац. ін-т”. 2006. 
– 82 с. https://faculty1.khai.edu/uploads/editor/3/37/liteko/meteorologiya_ 
13.Метеорологія та кліматологія: текст лекцій / Укладач: М.В. Сарапіна. – НУЦЗУ, 2016. – 207 
с.  https://Метрология%20та%20климатология%20Текст%20лекций%20(Сарапина).pdf 
14. Кондратьев И.Я. Глобальный климат.М.: Наука, 1992. - 356 с. 
15. Несмелова Е.И., Филиппова М.Г. Микроклиматология: Учебное пособие. В 2-х ч. Ч.1, 1995; 
Ч. 2 , 1997. 
16. Настанова гідрометеорологічним станціям і постам. Випуск 3. Частина 1.  
17. Метеорологічні спостереження на станціях. - К.: Ніка-Центр, 2011, 280 с 
18. Пірнач Г.М. Чисельне моделювання хмар та опадів у системах атмосферних фронтів. - 
Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. - Київ: Ніка-Центр, 2008, 295 с 
19. Роджер Г. Барри Погода и климат в горах. – Ленинград, Гидрометеоиздат, 1984 .- с. 160-240. 
20. А.В.Силаєв Популярна метеорологія. - К: Ніка-Центр, 2010. - 304 с 
21. Силаєв А.В., Баханов В.П., Баханова Р.А. та ін. Проблема фізики хмар і активних впливів 
на метеорологічні процеси. - К.: Наукова Думка, 2004. - 352 с. детальніше >> 
22. https://www.nature.com/articles/s41558-018-0315- 
17. https://eco-city.org.ua/ 
18. https://uhmi.org.ua/pub/ 
19. https://www.google.com/search?q= 
20. http://igormelika.com.ua/moi-karpati/zbirayemos-v-gori/meteorologichni-
nebezpechni-yavishha 
21. https://collectedpapers.com.ua/school_meteorological_station/shho-mozhut-dati-
praktichno-shkilni-meteorologichni-sposterezhennya 
22. http://spadok.org.ua/molfarstvo/narodna-meteorologiya-zhyteliv-karpat 
23. https://www.nasa.gov/feature/goddard/2020/solar-orbiter-returns-first-data-snaps-
closest-pictures-of-the-sun 

Допоміжна 
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