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Сторінкакурсу http://geography.lnu.edu.ua/ 
Інформація 
про курс 

Курс розроблений для студентів другого курсу, зі спеціальності Освіта 
щоб надати знаннятеоретичні 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 міжсобою в типахпогоди, 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.. 

Коротка 
анотація курсу 

Дисципліна “Метеорологія з основами кліматології”є нормативною 
дисципліною зі спеціальності 014Освіта для освітньої програми 
бакалаврів, яка викладається в 3-му семестрі в обсязі 4 кредитів (за 
Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 
курсу 

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’язкуметеорологічних 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 впивна 
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.  

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. 

Література для 
вивчення 
дисципліни 

 Базовалітература: 
1..Алисов Б.П., Полтараус Б.В. Климатология. Изд. МГУ, 1974.- 299 с. 
2. Блютген И. Географияклиматов. Т.1. – М.: Прогрес, 1972,- с. 58-84, с. 146-154. 
3.Дмитренко В.П. Погода, клімат і урожай польових культур - 



Українськийнауково-досліднийгідрометеорологічнийінститут. - К: Ніка-
Центр, 2010. - 620 с. детальніше>> 
4. Друге національнеповідомленняУкраїни з питаньзміни клімату. - 
Українськийнауково-досліднийгідрометеорологічнийінститут/. - К.: 
Інтерпрес ЛТД, 2007. - 80 c. (укр., англ.). 
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8. Несмелова Е.И., Филиппова М.Г. Микроклиматология: Учебное 
пособие. В 2-х ч. Ч.1, 1995; Ч. 2, 1997. 
9. 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 > 
10. Настановагідрометеорологічнимстанціям і постам. Випуск 3. 
Частина 1.  
11. Метеорологічніспостереження на станціях. - К.: Ніка-Центр, 2011, 
280 с 
12. Пірнач Г.М. Чисельнемоделюванняхмар та опадіву 
системахатмосфернихфронтів. - Українськийнауково-
досліднийгідрометеорологічнийінститут. - Київ: Ніка-Центр, 2008, 295 с 
13. Роджер Г. Барри Погода и климат в горах. – Ленинград, 
Гидрометеоиздат, 1984.- с. 160-240. 
14. Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология: 
Учебник. 5-е изд. 2001.- 528 с.  
15. Чирков Ю.И. Агрометеорология. – Л.: Гидрометеоиздат, 1986. – с. 29-60. 
16.Таранова Н, Шубер П. Метеорологія і кліматологія. Тернопільський 
національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014.- 
290 с. 
17. Шубер П.М., Таранова Н.Б. Метеорологія і кліматологія. Практикум. 
Навчальнийпосібник. Тернопіль  -Львів, 2008. – 219 с. 
18. ШуберП.М  Електронна версія практичних робіт по курсу 
«Метеорологія і кліматологія». 
19. Шубер П.М.  Електронна версія роздаткового матеріалу до лекційного 
курсу «Метеорологія і кліматологія» 
20. Шубер П.М. Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу 
«Метеорологія і кліматологія». Львів, 2012. -16 с. 
Допоміжна: 
1. Авиационная и супутниковаяклиматология. /Под ред. Г.В. Лесниковой и 
др./ - М.: Гидрометеоиздат, Моск. Отд-ние, 1986.-104 с. 
2. АгроклиматическиересурсыУкраины. /Под ред. В.Н.Бабиченко, 
Л.И.Сакали.- М.: Гидрометеоиздат,, Моск. отд-ние, 1971. 
3. Алексеев В.А., Володин Е.М., Галин В.Я., Дымников В.П., Лыкосов 
В.Н. Моделированиесовременногоклимата с помощьюатмосферноймодели 
ИВМ РАН. Описаниемодели А5421 версии 1997 года и 
результатовэксперимента по программе АМІР ІІ РАН. 
Институтвычислительной математики. М., 1998.  



4. Антропогенныеизмененияклимата. /Под ред. М.И.Будыко, 
Ю.А.Израэля.- Л.: Гидрометеоиздат, 1987. 
5. Аристотель. Метеорологика. Под. ред. Рожанского. – Л.: 
Гидрометеоиздат, 1983.- 240 с. 
6. Архипов П.Л. и др. Расчетвлияниясвойствподстилающейповерхности на 
формированиеклиматическихполей. – М.: ВЦ АН СССР, 1987.- 24 с. 
7. Асеев А.А. ДревниематериковыеоледененияЕвропы.- М.:Наука, 1974.-
319 с. 
8. Атлас теплового баланса земного шара. Под ред. М.И. Будыко. – М., 
1963. 
9. Атмосферный озон и изменения глобального климата /Э.Л. Александров, 
И.Л. Кароль, Л.Р. Ракипова и др.- Л.: Гидрометеоиздат, 1982. 

10. Баранкова Е.П. Зависимостьгодовыхсуммсуммарнойрадиации от 
широтыместа и продолжительностисолнечногосияния. // Тр. Гл. геофиз. 
обсерв. – 1991. № 533. – с.3-9. 
11.Баргуладзе Н.Н., Громова Т.Н., Капитонова Т.М. О химическом составе 
атмосферныхосадков над экватором в Атлантическогоокеана. // Тр. Гл. 
геофиз. Обсерв. – 1991. - №534. – с. 49-59. – Рус. 
12. ОлександрВасянович. НАРОДНІ МЕТЕОРОЛОГІЧНІ 
ЗНАННЯ УКРАЇНЦІВ в ЕЛЕКТРОННИХ ТА ДРУКОВАНИХ 
ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (аналізджерельноїбази) 
Народна творчість та етнографія* 4/2010.- с.69-75  
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/37944/08-
Vasianovych.pdf?sequence=1 
13. А.В.Силаєв Популярна метеорологія. - К: Ніка-Центр, 2010. - 304 с 
14. 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 >> 

15. Дзердзевский Б.Л. Общаяциркуляцияатмосферы и климат. – М., 1975. – 
286 с. 
16. Кислов А.В. Теория климата.-М.: Изд-во Мгу, 1989.-147 с. 
17. Кондратьев И.Я. Глобальный климат.М.: Наука, 1992.-356 с. 
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2. http://www.wmo.int/pages/index_ru.html 
3. http://meteo.gov.ua/ua/hmc_about 
4. http://www.meteoinfo.ru/ 
5. http://www.bigpi.biysk.ru/encicl/articles/04/1000405/ 
6. http://www.knigafund.ru/books/18803 
7. http://www.twirpx.com/files/earth_science/climatolog 
8. http://ua.bookfi.org/g/метеорология+и+климатол 
9. http://planet.iitp.ru/mig/ 
10. http://elibrary.ru/defaultx.asp 
11. http://www.wetterzentrale.de/ 
12. http://www.momsu.ru/files/bulleten00809.pdf 
13.http://twri.tamu.edu/reports/2011/tr406.pdf 
14.http://meteo.gov.ua/ua/33345/hmc/hmc_main/ 
15. https://www.nature.com/articles/s41558-018-0315- 
16. https://eco-city.org.ua/ 
17. https://uhmi.org.ua/pub/ 
18. https://www.google.com/search?q= 
19. http://igormelika.com.ua/moi-karpati/zbirayemos-v-
gori/meteorologichni-nebezpechni-yavishha 



20. 
https://collectedpapers.com.ua/school_meteorological_station/shho-
mozhut-dati-praktichno-shkilni-meteorologichni-sposterezhennya 
21. http://spadok.org.ua/molfarstvo/narodna-meteorologiya-zhyteliv-
karpat 
 

Тривалість 
курсу 

120 годин. 

Обсяг курсу 64годиниаудиторних занять. З них: 
32 годин лекцій; 
62 годин лабораторних; 
56годинисамостійноїроботи. 

Очікувані 
результати 
навчання 
 

У результаті вивчення дисциплін“Метеорологія і 
кліматологія”студентповинен: 
знати: теоретичні і методичні засади функціонування Метеорологічної 
служби України і світу; 
еволюцію атмосфери в контексті формування географічної оболонки 
Землі, фізичні основи процесів в атмосфері і взаємозв’язки між її шарами; 
обґрунтовувати на основі розподілу характеристик радіаційного балансу в 
атмосфері, закономірності формування та поширення процесів теплообігу 
та вологообігу, атмосферної циркуляції, вимірювання основних 
метеорологічних характеристик, їх взаємозв’язок та просторово-часову 
інтерпретацію сучасними засобами статистики і моделювання; 
основи синоптичного аналізу і прогнозу, закономірності поширення 
синоптичних процесів та явищ і їх роль у формуванні погоди; 

основи розвитку і сучасні тенденції розробки кліматичних класифікацій 
клімату, геологічні і історичні особливості формування кліматів 
геологічних і історичних епох; 
взаємодія чинників кліматоутворення в рамках глобальної кліматичної 
системи, основи аналізу і моделювання клімату і його феноменів, 
пояснення тенденцій сучасних змін клімату згідно основних сценаріїв; 
основні характеристики типів клімату, закономірності їх поширення та 
вплив на формування компонентів природи 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; 

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. 

 
Ключові слова Метеорологія, кліматологія, метеорологічні явища і величини, погода, стан 



погоди, клімат, атмосфера, тропосфера, стратосфера, мезосфера, 
тропопауза, екзосфера,сонячга радіація, пряма, розсіяна, сумарна, альбедо, 
веселка, міраж, гало,теплообіг, вологообіг, атмосферна ціркуляція, бриз, 
шквал, фен, сірокко, самум, пасат, мусон, барична ступінь, баричний 
градієнт, циклон, антициклон, атмосферні і кліматичні фронти, 
синоптична карта, синоптичний аналіз і прогноз, класифікація і 
районування кліматів, мікроклімат, палеоклімат, кліматична система, 
парниковий ефект, ефект Ель-Ніньо, моделі клімату, небезпечні 
метеорологічні явища, коливання і зміни клімату, екологічні наслідки в 
атмосфері, типи кліматів, висотна кліматична поясність.. 

Формат курсу Очний. Передбачає постійний особистий контакт науково-педагогічного 
працівника та студента очної і заочної форми навчання при зобов’язані 
відвідувати навчальні заняття згідно з розкладом. 

Теми Теми лекцій. 
Змістовий модуль 1. Метеорологічні величини і синоптичнийаналіз 

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. 

Всесвітняметеорологічнаорганізація (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. 
Змінитемпературиповітря з висотою.Стратиграфія і 
конвекціяповітря…………………,,,……………………………………………
…2 год 

Тема 6. Роль води в атмосфері. Хмари. Географічний розподіл 
хмарності………………,………………………….……………………2 год 

Тема 7.Атмосферні опади.Режим, класифікація і 
географічнийрозподіл 
………………………………………….……………………..2 год 

Тема 8. Атмосфернийтиск. Баричне поле.Вертикальний і 
географічнийрозподіл тиску…………………………………………2  год 

Тема 9. Вітер. Місцеві 
вітри,Географічнийрозподілвітру.……………………………………………
……………………….2 год. 

Тема 10. Загальнаатмосфернациркуляція. Історія вивчення питання, 
складові. Роль у формуванні клімату……..…….…………2 год 

Тема 11. Cиноптичнийаналіз 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. Прикладніаспекти 
клімату………………………………….………………………………2 год 

Тема 15. Кліматична система. Кліматичнемоделювання. Динаміка 
клімату і адаптація до його змін………………………………….……2 год. 



Тема 16. Типикліматів. 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. 

Тема 7 Вимірювання, опрацювання і географічний розподіл 
величин тиску і вітру……………………………………………..4 год. 

Змістовий модуль 2. Клімат: чинники формування, геологічні і 
сучасні аспекти динаміки, дослідження і 
географія………………………………………………………....6 год 

Тема 7. Робота з синоптичними картами. 
Основисиноптичногоаналізу і 
прогнозу…………………………………………………2 год.  

Тема 8. Кліматичніпоказники та їх обчислення. 
Визначеннятипівкліматівокремихпунктів. 
Порівняльнийаналізкліматівпунктів.  Опис і аналіз погоди за 
результатами спостереженьпід час проходженняметеорологічного 
практикуму на РЛГС (смт. 
Брюховичі)……………………………………………………….4 год 

 
Підсумковий 
контроль, 
форма 

Іспит в кінцітретього семестру. Екзаменаційнібілети. 
 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з загального 
землезнавства, загальної хімії, загальної геології, загальної геоморфології, 
загального ґрунтознавства, гідрології, основ біогеографії, основ екології, 
інформатики з основами геоінформатики, історії географії. 

Навчальні 
методи та 
техніки, які 
будуть 
використовува
тися під час 
викладання 
курсу 

Основними формами навчання є лекційна подача матеріалу і 
проведеннялабораторних занять, а 
такожорганізаціясамостійноїроботистудентів. 
Окремоюскладовоюнавчальногопроцесу є проходження однодневного 
практикуму на Розтоцькому ландшафтно-геофізичномустаціонарі в смт. 
Брюховичі та мікрокліматичногорозділу в рамках комплексноїфізико-
економікогеографічної практики на 
Чорногівськомугеографічномустаціонарі (смтВорохта, Івано-Франківська 
область) 

Необхідне 
обладнання 

Вивчення курсу потребуєвикористаннямультимедійногообладнання. Для 
лабораторнихробіт –комп’ютерне забезпечення.Для вивчення курсу 
необхідноволодіти такими програми як MicrosoftOffice Word, Microsoft 
Office Excel, Microsoft Office Power Point. 



Критерії 
оцінювання 
(окремо для 
кожного виду 
навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 
Протягом семестру студент моженабрати 50 балів (за 
рахуноквиконаннялабораторнихробіт – 30 балів, а 20 балів за 
рахунокдвохкомбінованихмодулів. 
Під часписьмовогоіспитустудентможенабратище 50 балів. Для 
написанняекзаменаційнихзавданьнеобхідний допуск, а саменаявність не 
менше 20 балів за поточний семестр.Отриманібалипід час 
іспитудодаються до балів, отриманих налабораторнихзаняттях і написаних 
модулях. 

Питання до 
іспиту 

. Питання до екзаменів по курсу “Метеорологія з основами кліматології” 
2019/2020 н .р. 
1. Об’єкт і предмет метеорології й кліматології.  Основні поняття і 
складові метеорології.. Основні поняття і складові кліматології. 
2. Об’єкт і предмет метеорології й кліматології. Зв’язки метеорології і 
кліматології. Місце метеорології й кліматології у системі наук. 
3. Методи дослідження в метеорології і кліматології.  
4. Метеорологічні спостереження. Організація і здійснення. Значення 
метеорології і кліматології для господарської діяльності. 
5. Історія розвитку метеорології і кліматології. Емпіричний або описовий 
етап (до другої половини ХVІІ століття.). Античний період. 
6. Історія розвитку метеорології і кліматології. Емпіричний або описовий 
етап (до другої половини ХVІІ століття.). Середньовіччя (VI – XVII cт.) 
7. Організація інструментальних спостережень (друга половина ХVII – 
середина XIX ст.). 
8. Становлення теорії і методології науки (середина ХІХ – середина ХХ 
століть). 
9. Розвиток і становлення метеорології і кліматології на Україні. Історичні 
аспекти розвитку метеорології на Україні. 
10. Всесвітня метеорологічна організація (ВМО). Історія становлення 
ВМО 
11. Всесвітня метеорологічна організація (ВМО). ВМО: склад, структура, 
завдання. 
12. Всесвітня метеорологічна організація (ВМО). Всесвітня служба погоди 
(ВСП). 
13. Програми та структури ВМО. Всесвітня кліматична програма. 
14. Сучасний етап становлення науки (друга половина ХХ століття і до 
наших днів). 
15. Розвиток і становлення метеорології і кліматології на Україні. 
Державний комітет з метеорології і кліматології України. 
16. Походження і розвиток атмосфери. 
17. Загальні положення про атмосферу. Склад сухого повітря біля земної 
поверхні.  
18. Будова атмосфери. Будова атмосфери за газовим складом. 
19. Рідкі і тверді домішки в атмосферному повітрі.  
20. Будова атмосфери за властивостями газів. Тропосфера. 
21. Будова атмосфери за властивостями газів. Стратосфера.  
22. Будова атмосфери за властивостями газів. Мезосфера. Термосфера і 
іоносфера. Екзосфера 
23. Радіація в атмосфері. Загальні відомості про радіацію. Спектральний 
склад сонячної радіації.. Тривалість сонячного сяйва. 
24. Розвиток актинометрії та вчення про атмосферну оптику. 
25.Сонячна радіація і її трансформація в атмосфері і земній поверхні. 
Сонячна постійна. Загальний потік сонячної радіації до земної поверхні. 
26. Зміни сонячної радіації в атмосфері і на земній поверхні. Пряма 



сонячна радіація і її добовий хід. 
27. Сумарна сонячна радіація і її добовий хід. 
28. Поглинання сонячної радіації в атмосфері. Закон послаблення. Фактор 
помутніння. 
29. Зміни сонячної радіації в атмосфері і на земній поверхні. Розсіювання 
сонячної радіації в атмосфері і її добовий хід. 
30. Відбита сонячна радіація. Альбедо Землі. 
31. Баланс короткохвильової радіації і його добовий хід. 
32. Баланс довгохвильової радіації і його добовий хід. Випромінювання 
земної поверхні. Зустрічне випромінювання атмосфери. 
33. Радіаційний баланс земної поверхні. Географічний розподіл сумарної 
радіації та радіаційного балансу. 
34. Зміни сонячної радіації в атмосфері і на земній поверхні. Явища 
пов’язані з розсіюванням радіації: вечорниці, зоря, білі ночі. Видимість. 
Міраж. 
35. Термодинаміка атмосфери. Історія розвитку уявлень. 
36. Тепловий баланс і температура земної поверхні, приповерхневого шару 
повітря, грунту і води. Рівняння теплового балансу. Його складові. 
Причини зміни теплового режиму в системі “земна поверхня-атмосфера”. 
37. Тепловий баланс і температура земної поверхні, приповерхневого шару 
повітря, ґрунту і води. Розподіл тепла в глибину ґрунту. Закони Фур’є. 
38. Тепловий баланс і температура земної поверхні, приповерхневого шару 
повітря, грунту і води. Вплив характеру підстилаючої поверхні на 
температуру поверхні ґрунту. Відмінності в тепловому режимі ґрунту і 
водоймищ.  
39. Добовий і річний хід температури на поверхні ґрунту. Географічний 
розподіл температури біля земної поверхні. Ізотерми. Аномалії в розподілі 
температури.  
40. Процеси нагрівання і охолодження повітря. Добовий і річний хід 
температури повітря біля земної поверхні і на поверхні води. 
41. Неперіодичні зміни температури повітря. Мінливість середніх 
місячних температур. Збудження у річному ході температури повітря.  
42. Адіабатичні зміни стану атмосфери. Сухоадіабатичні зміни 
температури при вертикальних рухах. 
43. Вертикальний розподіл температури і стійкість атмосфери. Конвекція і 
терміки. 
44. Вертикальний розподіл температури і стійкість атмосфери. 
Прискорення конвекції.  
45. Вертикальний розподіл температури. Розподіл температури з висотою 
в тропосфері і стратосфері. Приведення температури до рівня моря.  
46. Термодинаміка атмосфери. Закони термодинаміки. Рівняння стану 
газів. 
47. Стратифікація атмосфери і вертикальна рівновага повітря. Фактична 
термічна стратифікація атмосфери і повітряних мас. Добовий хід 
стратифікації і конвекції. 
48. Стратифікація атмосфери і вертикальна рівновага для сухого і 
ненасиченого повітря. 
49. Стратифікація атмосфери і вертикальна рівновага повітря. 
Стратифікація атмосфери і вертикальна рівновага для насиченого повітря. 
50. Інверсії температури. Приземні інверсії. Припідняті інверсії. 
51. Класифікація інверсій за походженням. Смог. 
52. Турбулентність і конвекція. 
53. Аерологічна діаграма. Потенціальна температура. 
54. Адіабатичні зміни стану атмосфери. Вологоадіабатичні зміни 



температури при вертикальних рухах. Псевдоадіабатичний процес.  
55. Випаровування і насичення. Сутність випаровування. Насичення і 
парціальний тиск. 
56. Конденсація води в атмосфері. Чинники конденсації. Ядра конденсації. 
Атмосфера в гідрологічному циклі. 
57. Водяна пара в атмосфері. Зміни вологості з висотою. Географічний 
розподіл вологості повітря.  
58. Наслідки конденсації водяної пари в повітрі. Димка. Імгла.  
59. Туман. Умови утворення туманів і їх географічний розподіл. 
60. Добовий і річний хід характеристик вологості повітря. Добовий і 
річний хід тиску водяної пари. 
61. Випаровування і насичення. Швидкість випаровування.  
62. Водяна пара в атмосфері. Характеристики вологості повітря та їх 
вимірювання. Добовий і річний хід випаровування.  
63. Водяна пара в атмосфері. Добовий і річний хід характеристик вологості 
повітря. 
64. Випаровування і насичення.  Випарність. Вимірювання випаровування. 
Географічний розподіл випаровування і випарності. 
65. Наслідки конденсації водяної пари в повітрі. Хмари. Мікроструктура і 
водність хмар.  
66. Хмари. Географічний розподіл хмар. Глобальне поле хмарності.  
67. Хмари.  Хмарність, її добовий і річний хід.  
68. Хмари. Світлові явища в хмарах.  
69. Міжнародна класифікація хмар. Хмари верхнього ярусу. Хмари 
середнього ярусу Хмари нижнього ярусу. Хмари вертикального розвитку.  
70. Електрика хмар і опадів.Грози, блискавка і грім. Кулясті блискавки і 
вогні Святого Ельма.  
71. Штучний вплив на хмари. Впливи на вологообіг. 
72. Атмосферні опади. Місце атмосферних опадів у великому та малому 
кругообігу води та водному балансі земної кулі та окремих територій. 
Класифікація опадів.  
73. Атмосферні опади. Утворення опадів.  
74. Характеристики режиму опадів. Добовий хід опадів. Річний хід опадів. 
75. Рідкі гідрометеори. Роса. Рідкий наліт. 
76. Сніговий покрив. Тверді гідрометеори. Іній.. Твердий наліт. Паморозь. 
Кліматичне значення снігового покриву.  
77. Сніговий покрив. Снігова лінія.. Заметілі. Типи і значення 
78. Географічний розподіл опадів та характеристики зволоження. 
Географічний розподіл опадів. Характеристики зволоження території. 
79. Атмосферний тиск. Поняття атмосферного тиску. Вимірювання 
атмосферного тиску. 
80. Розподіл атмосферного тиску з висотою. Вертикальний баричний 
градієнт і барична ступінь. Стандартна атмосфера. 
81. Атмосферний тиск та його зміни. Добові зміни атмосферного тиску. 
Річні зміни атмосферного тиску. Основне рівняння стану атмосфери. 
82. Мінливість тиску. Коливання тиску. Міждобові зміни тиску. 
83. Баричні системи. Види баричних систем. Зміни баричного поля з 
висотою в циклонах і антициклонах.  
84. Баричні системи. Циклони. Антициклони. 
85. Основне рівняння статики атмосфери. Застосування баричної формули. 
86. Баричне поле. Карти баричної топографії. Карти абсолютної 
топографії. Карти відносної топографії.  
87. Зональність в розподілі тиску і вітру. Географічний розподіл 
атмосферного тиску біля земної поверхні. Центри дії атмосфери.  



88. Причини виникнення вітру і сили, які на нього впливають. 
Характеристики вітру. 
89. Характеристики вітру. Поривчастість вітру.  
90.Добовий і річний хід вітру. Географічний розподіл вітру. 
91. Зони розподілу тиску і вітру з висотою. Зони тиску і вітру в нижній і 
верхній тропосфері. Зони розподілу тиску в стратосфері.  
92. Горизонтальний баричний градієнт. Зміна горизонтального баричного 
градієнту з висотою. 
93. Взаємодія вітру і земної поверхні. Вплив перешкод на вітер. Вплив 
тертя на швидкість і напрям вітру.  
94. Зони розподілу тиску і вітру з висотою. Зони розподілу тиску і вітру 
біля земної поверхні. Поле повітряних течій. 
95. Геострофічний вітер. Баричний закон вітру. 
96. Градієнтний вітер. Градієнтний вітер в циклоні. Градієнтний вітер в 
антициклонів. 
97. Термічний вітер.  
98. Місцеві вітри. Бризи. Шквали  
99. Місцеві вітри. Гірсько-долинні.Дрібномасштабні вихори. 
100. Місцеві вітри. Фени. 
101. Місцеві вітри. Льодовикові.  Бора. 
102. Розвиток уявлень про загальну циркуляцію атмосфери. 
103. Фронти в атмосфері. Фронтогенез і фронтоліз. Теплі. Холодні. 
104. Фронти в атмосфері. Фронтогенез і фронтоліз. Оклюзії. 
105. Складові загальної циркуляції атмосфери. Виникнення циклонів 
помірних і полярних і їх роль в обміні повітря між широтами. Типи 
атмосферної циркуляції в помірних і полярних широтах.  
106. Складові циркуляції тропічних широт. Мусони.  
107. Складові циркуляції тропічних широт. Пасати і погода в зоні їх дії.  
108. Кліматологічні фронти. Їх роль у формуванні циркуляції атмосфери і 
клімату. 
109. Історія синоптичної метеорології. 
110. Короткочасний синоптичний прогноз. Прогноз умов погоди.  
111. Основні об’єкти синоптичного аналізу. Атмосферні фронти. 
112. Синоптична метеорологія. Теорія і методика. Основні поняття 
синоптичної метеорології. Основні вимоги до первинної метеорологічної 
інформації. 
113. Основні об’єкти синоптичного аналізу. Повітряні маси. 
Трансформація повітряних мас. 
114. Основні об’єкти синоптичного аналізу. Циклони. Антициклони. 
115. Короткочасний кліматичний прогноз. Прогноз синоптичного 
положення.  
116. Синоптична метеорологія. Теорія і методика. Переваги і недоліки 
синоптичного методу. Проблеми наукового прогнозу погоди і шляхи його 
вирішення.  
117. Синоптичний аналіз. Принципи складання приземних карт погоди.  
118. Основні прийоми і принципи синоптичного аналізу. 
119. Синоптичний аналіз. Види карт погоди. Первинний аналіз карт 
погоди, аерологічних діаграм і вертикальних розрізів атмосфери. 
120.. Довгостроковий прогноз. Теорія і методика здійснення 
121. Кліматична система.Загальна характеристика кліматичної системи. 
Компоненти кліматичної системи. 
122.Розвиток палеокліматології. Перший етап (XVII-XVIII cт.). 
123. Третій етап розвитку палеокліматології (друга половина ХІХ століття 
– до наших днів). Джерела iнформацiї про клiмати минулого.  



124. Лiтогенез i клiмат.Особливостіаридного клімату. Особливості 
гумідного літогенезу. 
125. Геохронологiяклiмату.Змiниклiмату у криптозої. 
126. Геохронологiяклiмату. Палеозой. 
127. Геохронологiяклiмату. Мезозой. 
128. Геохронологiяклiмату. Кайнозой.. Палеоген. Неоген. 
129. Геохронологiяклiмату. Кайнозой. Четвертинний період. 
130. Зміни клімату протягом плейстоцену. 
131. Голоцен: післяльодовикові, історичні і сучасні тенденції клімату. 
132. Фактори розвитку клiматівЗемлi.  Вплив припливних сил на 
орбiтальнi параметри Землi. Гiпотезиперемiщення земної осi i полюсiв. 
133. Причини сучасних коливань клімату. Поняття "коливання" та 
"змiниклiмату". Парниковий ефект. 
134. Чинники кліматоутворення. Астрономічні чинники. Геофізичні 
чинники. 
135. Геолого-географiчнi гіпотези змін клімату. Гiпотезизмiн у рельєфi. 
Гiпотезитрансгресiї i регресiї моря. 
136. Фактори розвитку клiматiвЗемлi. Фiзичнiгiпотези. Змiни складу 
атмосфери.  
137.Геолого-географiчнi гіпотези розвитку клімату. Теорiя поступового 
охолодження Землi.  
138. Роль у формуванні типів кліматі. Повітряних мас. Океанічності і 
континентальності. Арідності і гумідності. 
139. Фактори розвитку клiматiвЗемлi.  Геолого-географiчнiгiпотези. Теорiя 
дрейфу континентiв 
140. Географічні чинники формування клімату. Висота над рівнем моря. 
Орографія 
141. Географічні чинники формування клімату. Розподіл суші і моря. 
142. Метеорологія і запобігання небезпечним природним катаклізмам. 
143. Сучасні впливи на клімат з метою покращення. Впливи на складові 
теплового балансу. Впливи на складові загальної і місцевої циркуляції. 
144. Чинники кліматоутворення. Сніговий і льодовиковий покрив 
145. Складові загальної циркуляції помірних і полярних широт атмосфери. 
Циклони і антициклони помірних і полярних широт.  
146. Меридіональна складова загальної циркуляції.  
147. Складові циркуляції тропічних широт.Тропічні циклони, їх 
виникнення і переміщення та погода в них.  
148. Поняття мікроклімату. Чинники формування мікроклімату. Методи 
дослідження мікроклімату. Характеристики мікроклімату. 
140. Види мікроклімату. Мікроклімат лісу. 
150. Види мікроклімату. Мікроклімат розчленованої місцевості. 
151. Види мікроклімату. Мікроклімат міста. 
152. Прикладні аспекти метеорології.Лісова метеорологія 
153. Медична метеорологія. Комфортність клімату. 
154. Прикладні аспекти метеорології. Агрометеорологія. 
155. Прикладні аспекти метеорології. Авіаційна метеорологія. 
156. Сучасні впливи на клімат з метою покращення. Впливи на складові 
радіаційного балансу. 
157. Штучний клімат. 
158. Кліматоутворювальні процеси. Теплообіг. Вологообіг. 
159. Чинники кліматоутворення. Кліматичні чинники і кліматичні 
елементи. Прямі і зворотні зв’язки між компонентами системи. 
160. Поняття і складові кліматичної системи. Система “атмосфера-океан”. 
161. Поняття і складові кліматичної системи. Система “атмосфера-



льодовик” Система “атмосфера- рослинність”. 
162. Поняття і складові кліматичної системи. Система “атмосфера-суша” 
163. Основикліматичногомоделювання. Порівняльнийаналіз. 
Моделювання “озонового ефекту”. 
164. Основикліматичногомоделювання. Моделювання парникового 
ефекту. 
165. Основи кліматичних класифікацій. Поняття класифікації та 
районування. Історія вивчення питання. 
166. Основи кліматичних класифікацій. Основи класифікацій і 
районування клімату. Вирішення завдань районування і класифікації 
клімату. 
167. Генетичнікласифікації. Класифікації на основі циркуляційних та 
генетичних ознак повітряних мас.. Система кліматівФлона. Система 
кліматівБруншвейлера. 
168. Ботанічні класифікації кліматі. Ботанічні на основі метеорологічних 
показників. Система кліматівТорнвейта. 
169.Ефективні класифікації. Система кліматів де Кондоля. Система 
кліматівГорчинського. 
170. Гідрологічні класифікації кліматів. Система кліматівВоєйкова. 
Система кліматів А.Пенка. 
171. Ландшафтно-кліматичні і ландшафтно-ботанічні класифікації. 
Система кліматів де Мартонна. Система кліматів Берга. 
172. Ботанічні на основі метеорологічних показників. Система 
кліматівКрейцбурга. 
173. Ботанічні на основі метеорологічних показників. Система кліматів 
Троля. 
174. Класифікації на основі циркуляційних ознак та генетичних ознак 
повітряних мас. Система кліматівАлісова 
175. Ефективні класифікації. Системи кліматівКеппена. 
176. Оцінка класифікацій систем кліматів Землі. 
177. Географічні чинники формування клімату. Географічна широта. 
178. Причини сучасних коливань клімату. Антропогенні чинники впливу 
на зміну клімату. 
179. Причини сучасних коливань клімату. Географічні чинники коливань 
клімату. 
180. Географічні чинники формування клімату. Океанічні течії  
181. Чинники кліматоутворення. Рослинний покрив. 
182. Фактори розвитку клiматiвЗемлi. Астрономiчнiгiпотези.  
183. Кліматичне районування. 
185. Континентальність клімату. Індекси континентальності.  
186. Клімати помірних широт.  Клімат західних частин материків в 
помірних широтах.  
187. Клімати полярних широт. Субполярний клімат.  
188. Клімати полярних широт. Клімат Арктики.  Клімат Антарктиди. 
189. Клімати помірних широт. Внутріконтинентальний клімат в помірних 
широтах.  
190. Клімати помірних широт. Внутріконтинентальний клімат в помірних 
широтах. 
191. Клімати помірних широт. Клімат океанів в помірних широтах.  
192. Клімат гірських районів в помірних широтах.  
193. Субтропічні клімати. Середземноморський клімат.  
194. Субтропічні клімати. Мусонний субтропічний клімат. 
195. Субтропічні клімати. Клімат високих субтропічних нагір’їв.  
196. Субтропічні клімати. Субтропічний клімат океанів.  



197. Субтропічні клімати. Внутріконтинентальний субтропічний клімат. 
198. Тропічні типи кліматів.. Мусонний клімат на тропічних плато. 
199. Тропічні типи кліматів. Клімат тропічних пустель.  
200. Тропічні типи кліматів. Клімат тропічних мусонів 
(субекваторіальний). 
201. Екваторіальний клімат.  
202. Висотна кліматична поясність 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінюванняякості курсу буде 
наданопіслязавершенню курсу. Контрольне тестування за технологією 
зрізів знань 

 


