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Загальна інформація про професійний вибірковий освітній компонент 
 

Анотація освітнього компоненту ОК 18 «Метеорологія та 

кліматологія». Навчальна дисципліна «Метеорологія та кліматологія» є 

професійним обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми 

«Техногенно-екологічна безпека» розроблена відповідно до стандарту вищої 

освіти України за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 

18 – «Виробництво та технології», спеціальність 183 – «Технології захисту 

навколишнього середовища», затвердженого і введеного в дію наказом 

Міністерства освіти і науки України від 13 листопада 2018 року № 1241. 

У рамках навчальної програми дисципліни майбутній фахівець вивчає 

основні фізичні властивості атмосфери та умови кліматоутворення. 

Основним завданням дисципліни є формування понять метеорологічного та 

кліматичного змісту, сутність завдань метеорології та кліматології як наук, їх 

практичну значимість.  

У курсі розглядаються питання, що пов’язані з теорією 

метеорологічних явищ, методами дослідження метеорологічних елементів, 

правильного тлумачення метеорологічних явищ та змін погоди, читання 

кліматичних карт, аналізу синоптичних ситуації, характеристики 

кліматичних ресурсів певного регіону та їх використання. 

 

Інформація про науково-педагогічного працівника 
 

Загальна інформація 

Душкін Станіслав Сергійович, доцент кафедри 

прикладної механіки та технологій захисту 

навколишнього середовища факультету 

техногенно-екологічної безпеки, кандидат 

технічних наук. 

Контактна інформація 
м. Харків, вул. Чернишевська, 94, кабінет № 604. 

Робочий номер телефону – 707-34-07.  

Е-mail dushkin@nuczu.edu.ua 

Наукові інтереси 

- системи водопостачання та водовідведення; 

- технології захисту навколишнього середовища у 

системах водопостачання та водовідведення; 

- технології захисту водних ресурсів; 

- підготовка води до питної якості. 

Професійні здібності 

- навички аналітичних та експериментальних 

досліджень процесів функціонування систем 

водопостачання, наявність патентів на винаходи 

та корисні моделі у галузі очищення природних 

та стічних вод. 

Наукова діяльність за 

освітнім компонентом 

-участь у конференціях; 

- написання та публікація наукових статей. 

  

 Час та місце проведення занять з дисципліни 



 Заняття з навчальної дисципліни проводяться згідно затвердженого 

розкладу. Електронний варіант розкладу розміщується на сайті Університету 

(http://rozklad.nuczu.edu.ua/timeTable/group). 

Консультації з навчальної дисципліни проводяться впродовж семестру 

щочетверга з 15.30 до 16.30 в кабінеті № 607. В разі додаткової потреби 

здобувача в консультації час погоджується з викладачем. 
 

 Мета опанування освітнього компоненту ОК 18 «Метеорологія та 

кліматологія»: формування у студентів здатності творчо мислити, 

вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати 

продуктивні рішення у сфері метеорології і кліматології з урахуванням 

особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також 

досягнень науково-технічного прогресу. 

 Предмет опанування освітнього компоненту ОК 18 «Метеорологія та 

кліматологія»: вивчення закономірностей розвитку і протікання фізичних 

процесів в атмосфері, їх зв'язок з природними процесами інших геосфер та 

близьким космосом. 

Основними завданнями опанування освітнього компоненту ОК 18 

«Метеорологія та кліматологія»: є підготовка студентів до розуміння 

фізичних процесів в атмосфері Землі, фізичних основ теоретичних та 

прикладних досліджень з природи формування і розвитку кліматичних 

процесів та надання навичок по осмисленню: 

- будови і загальних особливостей атмосфери Землі, основних 

фізичних процесів, що в ній відбуваються, зв'язків між характером 

атмосферних явищ та процесів, що відбуваються на поверхні Землі; 

- фізичних процесів і географічних чинників, які формують клімат 

Землі, а також фізичної суті процесів, що впливають на клімат у конкретних 

природних умовах з урахуванням антропогенних чинників; 
- методів дослідження атмосфери, моніторингу, картографування і 

прогнозу атмосферних процесів і кліматичних змін. 
У результаті засвоєння ВК 11 «Навчальна практика» ЗВО-практикант 

повинен отримати: 

– знання: Зн 1 – концептуальні наукові та практичні знання, 

критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері 

професійної діяльності та/або навчання; 

– уміння/навички: Ум 1 – поглиблені когнітивні та практичні уміння / 

навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для 

розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері 

професійної діяльності або навчання. 

– комунікацію: К 1 – донесення до фахівців і нефахівців інформації, 

ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації; К 2 – збір, 

інтерпретація та застосування даних; К 3 – спілкування з професійних 

питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово; 

– відповідальність та автономію: АВ 1 – управління складною 

технічною або професійною діяльністю чи проектами; АВ 2 – 

http://rozklad.nuczu.edu.ua/timeTable/group


спроможність нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у 

непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах; АВ 3 – 

Формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти; 

АВ 4 – організація та керівництво професійним розвитком осіб та груп; АВ 

5 – здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії. 

Опис освітнього компоненту ОК 18 «Метеорологія та кліматологія» 
 

Найменування 

показників 

Форма здобуття освіти 

очна (денна) 

Статус освітнього компоненту Професійна обов’язкова 

Рік підготовки 3-й 

Семестр 5-й 

  

Обсяг дисципліни:  

- в кредитах ЄКТС 6 

- кількість модулів 2 

- загальна кількість годин 180 

  

Розподіл часу за навчальним планом: 

- лекції (годин) 26 

- практичні заняття (годин) 34 

- семінарські заняття (годин) 0 

- лабораторні заняття (годин) 0 

– курсовий проект (робота) (годин) 0 

- інші види занять (годин) 0 

- самостійна робота (годин)  120 

- індивідуальні завдання (науково-дослідне) 

(годин) 
0 

- підсумковий контроль (диференційний 

залік, екзамен) 
екзамен 

 

Передумови для вивчення дисципліни 

 Базові знання про біосферу, екологію та навколишнє середовище. 

 Для вивчення дисципліни необхідні наступні результати навчання: 

застосовувати необхідні для здійснення професійної діяльності знання 

природничих наук. 

 
 Результати навчання та компетентності з дисципліни 

 

Відповідно до освітньо-професійної програми «Техногенно-екологічна 

безпека» вивчення навчальної дисципліни ОК 18 «Метеорологія та 

кліматологія» повинно забезпечити: 

- досягнення здобувачами вищої освіти таких результатів навчання:  

Програмні результати навчання ПРН 



Обґрунтовувати та застосовувати природні та штучні 

системи і процеси в основі природозахисних технологій 

відповідно екологічного імперативу та концепції сталого 

розвитку 

ПР06 

Дисциплінарні результати навчання абревіатура 

-  - 

- формування у здобувачів вищої освіти наступних компетентностей:  

Програмні компетентності (загальні та професійні) ЗК, ПК 

Здатність обґрунтовувати, здійснювати підбір, 

розраховувати, проектувати, модифікувати, готувати до 

роботи та використовувати сучасну техніку і обладнання 

для захисту та раціонального використання повітряного та 

водного середовищ, земельних ресурсів, поводження з 

відходами. 

К11 

чікувані компетентності з дисципліни абревіатура 

- - 
 

Програма навчальної дисципліни 
 

Теми навчальної дисципліни: 

МОДУЛЬ 1. Метеорологія 

Тема 1.1. Склад атмосферного повітря і будова атмосфери  

Тема 1.2. Атмосферний тиск  

Тема 1.3. Радіаційний і світловий режим атмосфери 

Тема 1.4. Тепловий режим атмосфери 

Тема 1.5. Баричне поле. Вітер  

Тема 1.6. Повітряні маси та атмосферні фронти  

Тема 1.7. Волога в атмосфері. Атмосферні опади 

МОДУЛЬ 2. Кліматологія 

Тема 2.1. Кліматоутворення  

Тема 2.2. Мікроклімат 

Тема 2.3. Класифікація кліматів. Зміни та коливання клімату. 

Тема 2.4. Антропогенний вплив на зміни в кліматичній системі. 

Тема 2.5. Екологічна характеристика кліматичних ресурсів та їх вплив 

на людину 

Тема 2.6. Кліматичні сезони на території України 

Тема 2.7. Кліматичні зони України 

 

Розподіл дисципліни у годинах за формами організації освітнього 

процесу та видами навчальних занять:  
 

Назви 

модулів 

і тем 

Форма здобуття освіти очна  

Кількість годин 

усього 
у тому числі 

лекції практичні 

(семінарські) 

лабораторні 

заняття 

самостійна 

робота 

модульна 

контрольна 



заняття робота 

5- й семестр 

Модуль 1 

Тема 1.1 12 1 2 - 9 - 

Тема 1.2 12 1 2 - 9 - 

Тема 1.3 14 2 2 - 10 - 

Тема 1.4 12 2 2 - 8 - 

Тема 1.5 14 2 2 - 10 - 

Тема 1.6 14 2 2 - 10 - 

Тема 1.7 14 2 2 - 10 - 

Разом за 

модулем 1 
92 12 14 - 66 

- 

5- й семестр 

Модуль 2 

Тема 2.1 12 2 2 - 8 - 

Тема 2.2 12 2 2 - 8 - 

Тема 2.3 14 2 4 - 8 - 

Тема 2.4 14 2 4 - 8 - 

Тема 2.5 14 2 4 - 8 - 

Тема 2.6 10 2 2 - 6 - 

Тема 2.7 12 2 2 - 8 - 

Разом за 

модулем 2 
90 14 20 - 54 

- 

УСЬОГО 180 26 34 - 120 - 

 

Теми лекційних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Склад атмосферного повітря і будова атмосфери 1 

2. Атмосферний тиск 1 

3. Радіаційний і світловий режим атмосфери 2 

4. Тепловий режим атмосфери 2 

5. Баричне поле 2 

6. Повітряні маси 2 

7. Волога в атмосфері. 2 

8. Кліматоутворення 2 

9. Мікроклімат 2 

10. Класифікація кліматів 2 

11. Антропогенний вплив на зміни в кліматичній системі. 2 

12. Екологічна характеристика кліматичних ресурсів та їх 

вплив на людину 

2 

13 Кліматичні сезони на території України 2 

14 Кліматичні зони України 2 

 Разом 26 

 

 



Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Поділ атмосфери за ознакою зміни температури з 

висотою 

2 

2. Зміна величини тиску з висотою. 2 

3. Радіаційний і світловий режим атмосфери 2 

4. Ізотерми. Карти ізотерм. 2 

5. Вітер 2 

6. Атмосферні фронти 2 

7. Атмосферні опади 2 

8. Вплив океанічних течій і рельєфу місцевості на 

формування клімату. 

2 

9. Мікроклімат 2 

10. Зміни та коливання клімату. 4 

11. Антропогенний вплив на зміни в кліматичній системі. 4 

12. Екологічна характеристика кліматичних ресурсів та їх 

вплив на людину 

4 

13. Кліматичні сезони на території України 2 

14. Кліматичні зони України 2 

 Разом 34 
 

Орієнтовна тематика індивідуальних завдань 

 Модульний контроль №1: Вирішення метеорологічних задач. 

 Модульний контроль №2: Опис кліматичних особливостей певної 

місцевості. 

 

Оцінювання освітніх досягнень здобувачів вищої освіти 
 

Засоби оцінювання 
 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: 

усне опитування, виконання модульних контрольних робіт та екзамен. 
 

Оцінювання рівня освітніх досягнень здобувачів за освітніми 

компонентами, здійснюється за 100-бальною шкалою, що використовується в 

НУЦЗ України з переведенням в оцінку за рейтинговою шкалою - ЄКТС та в 

4-бальну шкалу. 

 

Таблиця відповідності результатів оцінювання знань з навчальної 

дисципліни за різними шкалами 

За 100-бальною шкалою, 

що використовується в 

НУЦЗ України 

За рейтинговою 

шкалою (ЄКТС) 
За 4-бальною шкалою 



90–100 A відмінно 

80–89 B 
добре 

65–79 C 

55–64 D 
задовільно 

50–54 E 

35–49 FX 
незадовільно 

0–34 F 
 

Критерії оцінювання 
 

Форми поточного та підсумкового контролю 
 

Поточний контроль результатів навчання здобувачів освіти 

проводиться у формі модульних контрольних робіт, форма підсумкового 

контролю – екзамен. 
 

Розподіл та накопичення балів, які отримують здобувачі, за видами 

навчальних занять та контрольними заходами з дисципліни 

 

Види навчальних занять 

Кількість 

навчальних 

занять 

Максимальний 

бал за вид 

навчального 

заняття 

Сумарна 

максимальна 

кількість балів  

за видами 

навчальних 

занять  
І. Поточний контроль 

Модуль 1 

лекції 7 1 7 

практичні заняття 11 11 11 

модуль 1 1 10 17 

Разом за модуль 1 35 

Модуль 2 

лекції 7 1 7 

практичні заняття 10 1 10 

модуль 1 1 15 18 

Разом за модуль 2 35 

Разом за поточний контроль 70 

ІІ. Підсумковий контроль (екзамен) 30 

Разом за всі види навчальних занять та контрольні заходи  100 

 

Поточний контроль. 

 Критерії поточного оцінювання знань здобувачів на лекційному 

занятті: 

передбачає 1 бал за присутність, при відсутності за поважною 

причиною студент відповідає на питання за темою пропущеного заняття. 

 Критерії поточного оцінювання знань здобувачів на практичному 

занятті: 

передбачає 1 бал за присутність, при відсутності за поважною 

причиною студент відповідає на питання за темою пропущеного заняття. 

 Максимальна оцінка в 1 бал передбачає активну участь у заняті та (або) 



відповіді на запитання.  

 

Модульний контроль. 

Критерії оцінювання знань здобувачів під час виконання модульних 

контрольних робіт: 

Оцінюєтеся на розсуд викладача, максимум 35 балів, оцінка 

розраховується як максимальна кількість балів помножена на % виконання 

роботи, мінімальний процент виконання роботи – 50 %. 

Максимальна оцінка за модульний контроль: модуль 1 – 17 балів, 

модуль 2 – 18 балів. 
 

 Підсумковий контроль. 

Критерії оцінювання знань здобувачів на екзамені (диференційованому 

заліку): 

Максимальна оцінка за екзамен 30 балів. 

Перелік теоретичних питань для підготовки до екзамену:  

 

1. Об’єкт та предмет метеорології і кліматології як самостійних наук. Історія 

становлення та розвитку, методологічний арсенал метеорології і кліматології.  

2. Принципи роботи та структура метеорологічної мережі.  

3. Особливості діяльності Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) на 

сучасному етапі розвитку. Теоретичне і практичне значення  

метеорології і кліматології, зв’язок з іншими науками.  

4. Міжнародний метеорологічний код.  

5. Склад і будова атмосфери. 

6. Історія дослідження атмосфери людиною.  

7. Газовий склад атмосфери.  

8. Будова атмосфери за складом повітря та характером змін температури 

повітря з висотою.  

9. Вплив господарської діяльності людини на хімічний склад атмосфери.  

10. Радіація в атмосфері. Альбедо Землі. Радіаційний баланс Землі. Рівняння 

радіаційного балансу.  

11. Методи вимірювання сонячної радіації.  

12. Тепловий режим атмосфери та його рівняння. Зміни температури повітря 

з висотою. Вертикальний температурний градієнт.  

13. Шари інверсії та ізотермії в атмосфері та їх вплив на умови погоди. 

Закономірності добових і річних змін температури повітря.  

14. Методи вимірювання температури повітря та температури земної 

поверхні.  

15. Атмосферний тиск: закономірності розподілу та основні форми 

баричного поля.   

16. Методи вимірювання атмосферного тиску.  

17. Вода в атмосфері. Хмари та їх класифікація.  

18. Атмосферні опади, умови їх формування і класифікація.  

19. Циркуляція атмосфери.  



20. Вітер. Класифікація вітру за швидкістю та напрямком.  

21. Повітряна маса. Типи повітряних мас.  

22. Атмосферні фронти, класифікація, умови їх формування та вплив на 

умови погоди.  

23. Баричні системи та особливості їх розвитку.  

24. Постійні та сезоні вітри планетарного масштабу: пасати, мусони, 

екваторіальні мусони, західні вітри, північно-східні та стокові вітри.  

25. Місцева циркуляція повітряних мас. Бризи, гірсько-долинні вітри, 

льодовикові та стокові вітри, фен, бора, шквали, смерчі та інші вітри.  

26. Поняття клімату. Загальна схема кліматоутворення.  

27. Основні фактори формування клімату та їх вплив на кліматоутворення.  

28. Мікроклімат як специфічне явище приземного шару повітря. Мікроклімат 

лісу, міста, крупної водойми, міжгірної улоговини.  

29. Класифікація кліматів Землі за Кеппеном, Бергом та Алісовим.  

30. Загальні закономірності та принципи кліматичного районування світу і 

України.  

31. Основні фактори сучасних змін клімату. Нестійкість клімату і 

класифікація факторів змін клімату.  

32. Група космічних факторів змін клімату.  

33. Астрономічні та геологічні фактори кліматичних змін.  

34. Група метеорологічних факторів змін клімату.  

35. Господарська діяльність людини як один із рушійних чинників 

кліматичних змін на сучасному етапі розвитку ландшафтної оболонки.  

36. Зміни клімату під час періоду інструментальних спостережень за 

атмосферою.  

37. Зміни клімату в межах території України.  

38. Гіпотези щодо змін клімату в найближчому майбутньому: глобальний, 

регіональний та локальний масштаб.  

39. Міжнародний метеорологічний код та особливості його застосування.  

40. Синоптичні та кліматичні карти і особливості їх аналізу.  

41. Шкільний метеорологічний майданчик та його організація. 

 

Політика викладання навчальної дисципліни 
 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 

(75% від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності балів). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності 

поважних причин (наприклад, лікарняний). 

Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час 

контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише 

під час онлайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі 

заняття. 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим 



компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, працевлаштування, міжнародне стажування) навчання 

може відбуватись в онлайн формі за погодженням із керівником курсу. 
 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
 

Література 

1. Біловол О.В. Метеорологія і кліматологія: навчальний посібник / О.В. 

Біловол. – Харків: ХНАДУ, 2006. – 312 с. 

2. Гумницький Я.М. Метеорологія та кліматологія: навч. посіб. / Я.М. 

Гумницький. – Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2014. – 203 с.   

3. Клапченко В.І. Основи фізики атмосфери та навколишнього 

середовища: навч. посіб. / авт.-уклад. В.І. Клапченко та ін. – Київ: 

КНУБА, 2015. – 139 с.   

4. Лещенко Г.П. Метеорологія з основами кліматології / Г.П. Лещенко. – 

Кіровоград: ДЛАУ, 2010. – 235 с.  

5. Максименко Н.В. Загальна метеорологія і кліматологія: навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. / Н.В. Максименко, І.В. Бєляєва. – Х.: ХНУ ім. 

В.Н. Каразіна, 2012. – 254 

6. Мислюк О.О. Метеорологія та кліматологія: навчальний посібник / 

О.О. Мислюк. – К.: Кондор, 2015. – 286 с.  

7. Нетробчук І.М. Практикум із курсу «Метеорологія та кліматологія»: 

навч. посіб. для студ. геогр. ф-ту / І.М. Нетробчук. – Луцьк: 

Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 180 с.  

8. Проценко Г.Д. Метеорологія та кліматологія / Г.Д. Проценко. – К: НПУ 

імені М.П. Драгоманова, 2007. – 265 с.  

9. Решетченко С.І. Метеорологія та кліматологія: навчальний посібник / 

С.І. Решетченко. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 220 с.  

10. Тюленєва В.О. Основи метеорології і кліматології: навч. посіб. / В.О. 

Тюленєва, І.С. Козій. – Суми: Університетська книга, 2014. – 209 с.  

11. Паламарчук Л.В. Метеорологічні прилади та вимірювання: навч. посіб. 

/ Л.В. Паламарчук, О.Г. Шевченко. – К.: Інтерконтиненталь -Україна, 

2012. – 122 с.  

 

 Електронні джерела інформації  

1. Кліматичний Кадастр України / Державна гідрометслужба; УкрНДГМІ; 

Центр. геофізична обсерваторія [електронний  ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.cgo.kiev.ua/index.php?dv=pos-klim-kadastr.  

2. Український гідрометеорологічний центр [електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://meteo.gov.ua/.  

3. Climate Change Scenarios GIS Data Portal [електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://gisclimatechange.ucar.edu/.  

4. WorldClim – Global Climate Data [електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.worldclim.org/.  

5. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) [електронний 



ресурс]. – Режим доступу: https://web.archive.org/web/20150724200640/ 

www.noaa.gov/index.html. 

 

 

 

 

 

Розробник: 

доцент кафедри 

прикладної механіки та технологій  

захисту навколишнього середовища 

к.т.н., доцент                 Станіслав ДУШКІН 


