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1. Опис навчальної практики з метеорології і кліматології 

 

Рік підготовки – 1 

Семестр – 2 

Кількість тижнів – 1 

Кількість кредитів – 1,5 

Загальна кількість годин – 45 

Вид контролю: залік 

 

2. Мета та завдання практики з метеорології і кліматології 

Мета: поглибити теоретичні знання про основні метеорологічні елементи, 

взаємозв’язки між ними, основні закономірності їх добового та річного ходу; 

сформувати навички роботи з метеорологічними приладами, вміння 

проводити метеорологічні й мікрокліматичні спостереження, камеральне 

опрацювання й аналіз їх результатів, написання наукових звітів. 

Завдання: навчити студентів проводити основні стаціонарні метеорологічні 

спостереження, в тому числі й мікрокліматичного значення; закріпити знання 

щодо будови та принципів роботи метеорологічних приладів, які 

використовуються на метеорологічних станціях і в польових умовах; 

сформувати вміння складати описи та огляди погоди за власними 

спостереженнями, проводити первинну обробку і аналіз матеріалів 

метеорологічних спостережень; ознайомити студентів з особливостями 

роботи метеорологічної станції та організації роботи на ній;  

За час проходження практики студент має набути таких умінь і навичок:  

Уміння: 

 виконувати метеорологічні спостереження за типовою програмою;  

 статистично опрацьовувати метеорологічну інформацію, будувати графіки 

та їх аналізувати;  

 пояснювати взаємозв’язки між метеорологічними величинами в добовому 

ході;  

 аналізувати за допомогою літературних джерел чинники формування 

особливостей мікроклімату місця проведення практики;  

 складати опис та огляд погоди за власними спостереженнями. 

Навички: 

 візуальних спостережень за станом небосхилу, атмосферними явищами; 

 обробки результатів польових метеорологічних (мікрокліматичних) 

спостережень, вести щоденник спостережень;  

 складати характеристику клімату та мікрокліматичних особливостей району 

проходження практики;  

 статистичного, графічного опрацювання метеорологічної інформації та їх 

аналізу. 

 

 



Основні результати і компетентності, які формуються під час 

проходження практики 
№ 

п/п 

Результати навчання Компетентності 

1. Знати:  

 будову і загальні особливості атмосфери 

Землі, основних фізичних процесів, що в 

ній відбуваються; 

 загальні закономірності формування 

погоди і клімату, їх вплив на стан довкілля. 

Вміти: 

 охарактеризувати фізичні явища та 

процеси, що відбуваються в атмосфері, 

встановлювати їх причинно-наслідкові 

зв’язки і закономірності розвитку. 

Загально-професійна 

компетентність - система 

фундаментальних географічних 

знань, щодо будови атмосфери, 

фізичних процесів, що 

протікають у ній, 

закономірностей формування 

погоди і клімату 

 

2. Знати:  

 принципи виникнення та розвитку 

різномасштабних атмосферних процесів та 

явищ погоди; 

 фізичні процеси і географічні фактори, які 

впливають на формування клімату, 

мікроклімату; 

 строки, програму, порядок проведення 

меторологічних спостережень, документи 

метеорологічних досліджень; 

 методи спостережень основних 

метеорологічних величин; 

 будову метеорологічних приладів та 

принцип їх дії; 

 метеокоди для шифрування та 

дешифрування синоптичної ситуації в 

місці спостереження; 

Вміти: 

 здійснювати інструментальні вимірювання 

та давати візуальні оцінки метеорологічних 

величин та атмосферних явищ; 

 ідентифікувати атмосферні явища; 

  визначати стан розвитку фізичних 

процесів в атмосфері через визначення 

основних характеристик найважливіших 

атмосферних явищ і вимірювання 

метеорологічних величин; 

 аналізувати синоптичні карти, шифрувати 

синоптичну ситуацію в місці 

спостереження; 

 використовувати діагностичні і 

прогностичні метеорологічні дані для 

аналізу та прогнозу стану довкілля; 

 проводити обробку та аналіз 

кліматологічних спостережень; 

 Спеціально-фахова 

компетентність - здатність 

професійно оперувати теоретич-

ними знаннями та практичними 

навичками у сфері динамічної та 

синоптичної метеорології з 

метою здійснення якісних 

метеорологічних та 

кліматологічних досліджень; 

 



3 Знати: 

 алгоритми створення описово-

структурних моделей проекту та форми і 

методи його успішної реалізації; 

Вміти: 

 створювати описово-структурні моделі 

проекту та формувати програми 

діяльності щодо його реалізації; 

 представити та візуалізувати результати 

проекту. 

Проектна компетентність - 

готовність педагога до 

теоретико-практичної діяльності 

з розроблення й реалізації 

різноспрямованих за змістом 

проектів у професійній сфері 

4 Знати: 

 способи пошуку, обробки, 

структурування, систематизації, 

зберігання, представлення, передавання 

інформації за допомогою традиційних та 

інформаційних технологій; 

Вміти:  

 раціонально добирати й свідомо 

застосовувати засоби ІКТ та ресурси 

мережі Інтернет для ефективного 

здійснення професійної діяльності та 

постійного професійного розвитку. 

Інформаційно-комунікативна 

компетентність здатність 

використовувати ІКТ для 

опанування інформаційними 

потоками  

3. Програма навчальної практики з метеорології і кліматології 

Період проходження практики відбувається у кілька етапів: підготовчий, 

польовий та камеральний. У підготовчому етапі можна виділити ще 

організаційний та теоретичний етапи. Під час організаційного етапу 

студенти знайомляться з регламентом, змістом проходження практики, 

завданнями, які вони мають виконати, формами звітної документації, 

системою контролю, критеріями оцінювання. Також під час вступної 

консультації викладач пояснює методичні особливості метеорологічних 

досліджень. Вступна консультація проводиться за допомогою відео-

конференції в Zoom або Skype. 

Під час теоретичного етапу студенти на основі літературних джерел, 

відео- матеріалів вивчають будову та принципи роботи метеорологічних 

приладів; знайомляться з типовим порядком проведення стаціонарних і 

мікрокліматичних спостережень на точках маршруту; з порядком розміщення 

приладів і обладнання на метеорологічному майданчику та особливостями 

роботи метеорологічних станцій.  

Польовий етап включає індивідуальні польові стаціонарні та 

мікрокліматичні спостереження за місцем проживання студента за допомогою 

даних Українського гідрометеорологічного центру, Українського 

гідрометеорологічного інституту, мобільних додатків Weather Underground, 

YoWindow Dark SkyAccuWeather, NOAA Weather Radar, The Weather Channel, 

WeatherBug та інші. Студент визначає загальний характер погоди упродовж 

доби; відмічає явища погоди; складає зведені таблиці результатів 

спостережень; вивчає денний хід найважливіших метеорологічних величин. 

Польові дослідження розпочинаються о 8.00. Також цей етап включає роботу 

над підготовкою проектної роботи «Кліматичні особливості області/регіону». 



Завершальним етапом польових досліджень є камеральний, який 

передбачає наступні види робіт: опрацювання та аналіз результатів 

стаціонарних і мікрокліматичних спостережень; впорядкування і редагування 

польової документації (щоденник польових спостережень, світлини); 

укладання таблиць, статистична обробка власних результатів спостережень та 

побудова графіків денного ходу метеорологічних величин; складання опису 

мікрокліматичних особливостей об’єкту стаціонарних спостережень, 

завершення роботи над підготовкою проекту, захист практики та отримання 

оцінок в онлайн-режимі (програми Zoom або Skype).  

Календарний план практики 
День практики Зміст завдань 

Перший день  ознайомитися з метеорологічним майданчиком та схемою 

розміщення метеорологічних приладів на ньому. Накреслити 

схему розміщення приладів та обладнання на 

метеорологічному майданчику для метеорологічних станцій з 

повною та неповною програмами спостережень; 

 ознайомитися з особливостями роботи метеорологічних 

станцій в Україні, країнах світу (https://www.youtube.com 

/watch?v= uHSHs9xau 1I, https://www.youtube.com /watch?v= 

6OAtXdd1cQ0 та інші інформаційні ресурси) 

Другий день  тестування студентів з метою перевірки знань з тем 

«Розміщення приладів і обладнання на метеомайданчику», 

«Типовий порядок проведення метеорологічних 

спостережень» 

Другий-п’ятий день   визначення загального характеру погоди упродовж доби; 

 визначення метеорологічних величин упродовж доби (12 разів 

на день через 1 годину) 

 ведення зведених таблиць результатів спостережень згідно 

визначеного зразка;  

 побудова графіків ходу метеовеличин (графіки денного ходу 

температури повітря, відносної вологості повітря, ходу 

освітленості точки спостереження, атмосферного тиску точки 

спостереження, взаємозв’язку денного ходу температури та 

відносної вологості повітря, типу погоди на точці 

спостереження), діаграму хмарності; 

 підготовка проектної роботи 

Четвертий день  тестування студентів з метою перевірки знань з тем 

«Вимірювання температури повітря і ґрунту», «Вимірювання 

характеристик вологості, атмосферних опадів. Спостереження 

за хмарами», «Вимірювання атмосферного тиску повітря, 

швидкості та напрямку вітру», «Вимірювання сонячної 

радіації», «Актинометричні спостереження» 

Шостий день  Звітна конференція. Захист проектної роботи, залік  

4. Форми та методи контролю 

Упродовж навчальної практики викладач за допомогою дистанційних 

технологій спрямовує і контролює роботу студента як під час спостережень, 

так і під час камеральної обробки матеріалів спостережень. Для перевірки і 

оцінки знань студентів, отриманих під час польової практики можуть бути 

використані такі види контролю:  



Поточний контроль: усне опитування під час онлай-практичних 

занять, тестування, перевірка записів у щоденниках, бланках. Студенти 

кожного дня звітують керівнику практики через електронні засоби комунікації 

щодо виконання індивідуальних завдань, передбачених програмою практики 

на цей день. 

Модульний контроль: перевірка щоденника, бланків з результатами 

всіх метеорологічних спостережень; графіків добового ходу основних 

метеорологічних величин; проектної роботи «Кліматичні особливості 

області/регіону». 

Підсумковий контроль − залік.  

Підведення підсумків практики. Підсумки навчальної практики 

підводяться у процесі складання студентом заліку керівнику практики за 

допомогою дистанційних технологій. Студенти, які виконали всі завдання 

згідно програми практики, оформили відповідно до вимог щоденник 

практики, успішно пройшли тестування, захистили проекту роботу отримують 

залік в останній день практики. Якщо студент набрав від 35 до 59 балів, 

проходження практики йому не зараховується, але надається можливість 

повторного складання заліку. Якщо студент отримує менше 35 балів, 

проходження практики йому не зараховується і призначається обов’язковий 

повторний курс. Підсумкові оцінки за практику оголошуються студентам в 

день проведення звітного онлайн-засідання.  
Зразок тестів для перевірки знань з тем «Розміщення приладів і обладнання на 

метеомайданчику», «Типовий порядок проведення метеорологічних 

спостережень» 

1. Щогли з флюгером та анеморумбометром на метеомайданчику 

розміщують в частині: 

А. південній; Б. середній ; В. північній. 

2. Для спостережень за температурою ґрунту відведена частина майданчика: 

А. північна; Б. південна; В. східна. 

3. Хвіртку для проходу на метеомайданчик установлюють зі сторони: 

А. північної; Б. південної ; В. західної. 

4. На початку строку спостережень в першу чергу вимірюють наступні 

метеорологічні величини: 

А. температуру і вологість повітря;  

Б. температуру ґрунту і вологість;  

В. атмосферний тиск і хмарність. 

5. Вимірюють атмосферні опади в такі строки спостережень:  

6. А. основні та проміжні; Б. основні; В. додаткові. 

7. Покриття доріжок майданчика: 

А. пісок або щебень; Б. пісок або асфальт; В. щебінь або бетон. 

8. Розміри стандартного метеорологічного майданчика:  

А. 1,2 - 1,5 м; Б. 6 × 4 м; В. 26 × 26 м. 

9. Розміри метеорологічного майданчика з неповною програмою 

спостережень: 

А. 20 × 16; Б. 6 × 4 м; В. 26 × 26 м. 

10. Висота стандартної огорожі метеомайданчика  

А. 1,2 - 1,5 м; Б. 6 × 4 м; В. 20 × 16. 



11. Розміри оголеної ділянки для установки ґрунтових термометрів:  

А. 1,2 - 1,5 м; Б. 6 × 4 м; В. 26 × 26 м. 

12. Визначає основні положення щодо організації і порядку проведення 

наземних метеорологічних спостережень: 

А. регламент; Б. настанова; В. програма. 

13. Для розміщення актинометричних установок розміри метеомайданчика 

збільшують на: 

А. південь; Б. північ; В. захід або схід. 

14. На всіх опорних метеостанціях II розряду спостереження проводять у 

єдині стандартні строки спостережень за МСЧ: 

А. 00, 06, 12, 18; 

Б. 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21; 

В. 21, 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18. 

15. Під строком спостережень розуміють інтервал часу тривалістю  

А. 30 хв; Б. 10 хв; В. 5 хв. 

16. Перший строк спостережень наступної доби є за МСЧ:  

А. 18 год 00 хв; Б. 00 год; В. 21 год. 

17. Термограф використовують для: 

А. автоматичного запису температури повітря; 

Б. визначення мінімальної температури повітря; 

В. визначення максимальної температури повітря за проміжок часу. 

18. Прилади для вимірювання температури повітря встановлюють на висоті: 

А .0,5м; Б. 2,0м; В. 1м. 

19. Вимірювання температури поверхні ґрунту здійснюється на оголеній ділянці 

розміром: 

А. 26мх26 м ; Б. 10мх16м ; В. 4мх6 м. 

20. Термометри розміщують на ділянці з природним рослинним покривом на 

відстані один від одного: 

А. 20 см; Б. 10 см; В. 5 см. 

5. Вимоги до звітної документації 

Основними документами звітної документації є: щоденник; зведені 

бланки з результатами всіх метеорологічних спостережень, графіки ходу 

метеовеличин, проектна робота. 

У щоденник записи потрібно робити щоденно на основі виконаної 

роботи згідно програми проходження практики. Змістова частина щоденника 

включає коротку кліматичну характеристику району практики, постійної 

ділянки спостережень; щоденну характеристику погоди та природних явищ за 

період практики. Студент повинен детально описувати зміни погоди за час 

спостережень, особливості ходу метеовеличин, обґрунтовувати причини 

видимих їх змін. Кількісні характеристики елементів погоди у зведені бланки 

метеорологічних спостережень вносити щоденно у чітко визначені часові 

проміжки (12 спостережень), використовуючи умовні позначення 

атмосферних явищ, хмар, баричної тенденції, шкалу оцінювання стану 

підстильної поверхні та інші. Записи здійснюються охайно та грамотно. 

 

 

 



Таблиця результатів стаціонарних мікрокліматичних спостережень 

Дата       
Денна 

амплітуда 

Усереднен

ня денних 

показників 

Місце спостереження       
  

ч
а

с
 

декретний         

всесвітній         

поясний         

місцевий         

дійсний         

Висота основи, м         

Температура повітря, º С         

Відносна вологість 

повітря, % 
        

Атмосферний тиск / МС / 

відхилення, мм рт. ст., бар. 

тенд. 

        

х
м

а
р

н
іс

т
ь

 кількість         

ф
о

р
м

а 

верхній         

середній         

нижній         

Висота основи, м         

Стан поверхні ґрунту         

Вітер (швидкість вітру 

(м/с) / коеф. зміни шв. 

вітру, напрям, назва та 

бал за шкалою Бофорта) 

        

Атмосферні явища         
Клас погоди 

        

Змістове наповнення проектної роботи «Кліматична характеристика 

області» має включати дослідження наступних складових: 

1. Географічне положення. 

2. Радіаційний і тепловий баланс. 

3. Баричне поле і повітряні течії. 

4. Аналіз умов атмосферної циркуляції. 

5. Опис кліматичного режиму. 

6. Метеорологічні небезпечні явища. 

7. Тенденції зміни клімату та їх наслідки. 

8. Кліматична характеристика населеного пункту проходження практики. 

Загальноприйняті вимоги до проектної роботи: цільова направленість; 

чіткість побудови; логічна послідовність викладу матеріалу; глибина 

досліджування і повнота висвітлення питань; впевненість аргументацій; 

стислість і точність формулювань; конкретність викладу результатів роботи; 

доведеність висновків та обґрунтованість рекомендацій; грамотне 

оформлення, наявність графічного (картографічного) матеріалу, відповідних 

схем, графіків та фотоматеріалів. 



6. Розподіл балів, які отримують студенти 

Навчальні досягнення студентів із навчальної практики оцінюються за 

модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип 

поопераційної звітності, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, 

умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100. 

№ Вид діяльності студента-практиканта 
Термін 

виконання 
Кількість балів 

1.  Ведення щоденника, заповнення зведених 

бланків за результатами всіх 

метеорологічних спостережень 

протягом 

практики 40 

2.  Побудова графіків ходу метеовеличин протягом 

практики 
10 

3.  Тестування знань студентів 2 та 5 день 

практики 
20 

4.  Проектна робота «Кліматична 

характеристика району» 

6 день 

практики 
30 

 Всього:  100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для диференційованого 

заліку 
для заліку 

90 – 100 А відмінно  

 

зараховано 
80-89 В 

добре 
70-79 С 

65-69 D 
задовільно 

60-64 Е 

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

проходження практики 

не зараховано з 

можливістю повторного 

проходження практики 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

проходженням практики 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

проходженням практики 

 

7. Методичні рекомендації 

Вибрану ділянку спостережень необхідно детально описати. Її опис 

включає: загальний характер місцевості, що оточує ділянку спостережень 

(рівнина, підвищення, низина, горби, гора, ліси, відкриті простори; 

культурний або малозмінений людиною ландшафт); розташування ділянки 

спостережень (знаходиться в межах населеного пункту або на певній відстані 

від нього, на підвищенні або в низині, якщо біля річки, то в її долині або на 

корінному березі, в лісистій або на відкритій місцевості, серед оброблюваних 

чи необроблюваних земель); що включає ділянка спостережень (парк, сквер, 

вулицю, ділянку лісу, лісозахисну смуту, сад тощо).  

Програма мікрокліматичних спостережень включає вимірювання 

температури й вологості повітря та ґрунту, напрямку і швидкості вітру, 

атмосферного тиску, хмарності, освітленості території та інших супутніх 



атмосферних явищ, що дозволяють зрозуміти та оцінити мікрокліматичні 

особливості за різних типів погоди. 

Визначення показників метеовеличин та стану погоди на точці 

спостереження протягом доби фіксують 12 раз з інтервалом 1 година (початок 

о 8.00). 

Мікрокліматичні відмінності найбільше чітко спостерігаються в ясну 

погоду і майже не проявляються в похмуру та з вітром. У зв’язку з цим обробку 

даних мікрокліматичних спостережень потрібно виконувати окремо для 

різних типів погоди: безхмарні, похмурі та мінлива хмарність. Рекомендується 

групувати дані мікрокліматичних спостережень за такими типами погодами: 

1) ясно, тихо (хмарність 0-2 бали, швидкість вітру 0-2 м/с); 2) ясно, вітряно 

(хмарність 0-2 бали, швидкість вітру 3 м/с і більше); 3) мінлива хмарність, тихо 

(хмарність 3-7 балів, швидкість вітру 0-2 м/с); 4) мінлива хмарність, вітряно 

(хмарність 3-7 балів, швидкість вітру 3 м/с і більше); 5) похмуро, тихо 

(хмарність 8-10 балів, швидкість вітру 0-2 м/с); 6) похмуро, вітряно (хмарність 

8-10 балів, швидкість вітру 3 м/с і більше). 

Види хмар, а також хмарність визначають відношенням площі ділянок 

небосхилу, покритої хмарами, до площі ділянок чистого неба за 

десятибальною системою: чисте небо — 0 балів; 1/10 неба вкрита хмарами— 

1 бал; 2/10 — 2 бали; 3/10 — З бали; все небо покрите хмарами — 10 балів. 

Хмари на горизонті до 15° в розрахунок не беруться. Форми хмар 

визначаються відповідно до Міжнародної класифікації хмар. Одночасно з 

визначенням характеристик хмарності слід визначати інтенсивність сонячного 

світіння. Якщо в момент визначення хмарності видно диск сонця, то перед 

записом кількості хмар умовними знаками вказують інтенсивність його 

сіяння. 

Види опадів, їх характер, інтенсивність фіксують за допомогою умовних 

знаків. Для визначення кількості опадів замість опадоміра слід взяти відро та 

встановити в точці спостереження. Можна використовувати колбу або пляшку 

зі вставленою такого ж діаметру лійкою і за допомогою лінійки визначати 

кількість опадів, а також і кухонний мірний стакан.  

Прозорість повітря можна визначити за 9-бальною шкалою видимості. 

Для визначення видимості вибирають об'єкти, що знаходяться на відстані 50, 

200, 500 м; 1, 2, 4, 10, 20 і 50 км. 
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