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ВСТУП 

Наука, що вивчає атмосферні процеси, зветься метеорологія. Величини, 

що характеризують стан атмосфери звуться метеорологічні елементи.  

До них відносять: температуру, вологість, тиск повітря, напрями і силу 

вітру, хмарність, кількість та інтенсивність осадків, дальність бачення, грім та 

інші елементи. 

Результати взаємодій атмосферних процесів, що характеризують 

сочетаніє декількох метеорологічних елементів звуться атмосферними 

явищами. До атмосферних явищ відносять: грози, метелиці, порохові бурі, 

тумани, полярні сяйва та інші. 

Стан атмосфери постійно змінюється як за часом, так і у просторі. Стан 

атмосфери у якийсь час звуть погодою. З поняттям «погода» пов’язано поняття 

клімат. Кліматом зветься совокупність умов погоди, що характерна для кожної 

ділянки суші і залежить від географічного положення. 

За таких умов важливого значення набуває підготовка фахівців, які б 

могли не тільки кваліфіковано вирішувати питання метеорології, а й 

організовувати процеси відбору кліматичних показників. 

Програма навчальної дисципліни «Метеорологія і кліматологія» 

розроблена на основі: 

- СВО ХНАМГ Експериментальна освітньо-кваліфікаційна характеристика 

підготовки бакалавра напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона 

навколишнього середовища та збалансоване природокористування», погоджено 

з МОН 1. 11. 07 р.; 

- СВО ХНАМГ Експериментальна освітньо-професійна програма підготовки 

бакалавра напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування», погоджено з МОН 

1.11.07р.; 
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- СВО ХНАМГ Експериментальний навчальний план підготовки бакалавра 

напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування», погоджено з МОН 24. 05. 07 р. 

Програму затвердженно на засіданні кафедри інженерної екології міст 

(протокол № 1 від 01.09.2009 р.) та вченою радою факультета інженерної 

екології міст (протокол № 1 від 07.09.2010 р.).  
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1.1. Мета, предмет та місце дисципліни 

1.1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є підготовка фахівця, який володітиме 

знанням, пов’язаних з вирішенням питань метеорології та кліматології. 

Основними завданнями, що мають бути вирішені є підготовка студентів з 

питань: 

- нормативні документи з питань метеорології; 

- теоретичні основи метеорології; 

- загальні екологічні аспекти нагляду за зміною метеорологічних 

елементів за часом, організація і розробка потрібних заходів для покращення 

стану навколишнього середовища. 

1.1.2. Предмет вивчення 

Предметом вивчення дисципліні є теорія метеорологічних явищ, методи 

дослідження метеорологічних елементів, та визначення ступінню забруднення 

довкілля.. 

1.1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі  

підготовки фахівця 

Перелік дисциплін, на які 
безпосередньо спирається вивчення 

даної дисципліни 

Перелік дисциплін, вивчення яких 
безпосередньо спирається на дану 

дисципліну 
Вища математика, 

Фізика, 

Загальна та неорганічна хімія, 

Загальна біологія 

Прикладна аероекологія 

 

1.2. Інформаційний обсяг дисципліни 

Модуль 1. Метеорологія та кліматологія 

 
ЗМ 1.1. Будова і склад атмосфери 
 

Тема 1. Загальні властивості та склад атмосфери. 

Тема 2. Атмосферний тиск та рух повітря в атмосфері. 
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Тема 3. Вода в атмосфері. 

Тема 4. Атмосферні чинники забруднення атмосфери. 

 
ЗМ 1.2. Радіаційний і тепловий режим атмосфери 
 

Тема 5. Сонце і сонячна радіація. 

Тема 6. Температурні зміни в атмосфері. 

Тема 7. Парниковий ефект. 

 
ЗМ 1.3. Основи кліматології 
 

Тема 8. Визначення клімату. 

Тема 9. Можливі зміни клімату Землі. 

 

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 

Таблиця 1.2. Освітньо-кваліфікаційні вимоги до підготовки бакалаврів 

Вміння 
та знання 

Сфери діяльності Функції діяльності у 
виробничій сфері 

Знати склад і будову атмосфери, 
способи опису стану атмосфери, 
фізичні процеси, що протікають у ній, 
антропогенні чинники зміну складу 
атмосфери і кліматичних умов 

виробнича проектувальна, технічна 

Вміти проводити аналіз 
метеорологічного стану, 
використовувати діагностичні і 
прогностичні метеорологічні дані для 
аналізу та прогнозу стану довкілля 

виробнича проектувальна, технічна 

 

1.4. Рекомендована основна навчальна література 

1. Воробьев В. И. Синоптическая метеорология. Учебн. – Л.: Гидрометеоиздат, 

1991 

2. Гуральник И. И. и др. Метеорология, - Л.: Гидрометеоиздат, 1992 

3. Дроздов О. А. и др. Климатология: Учебн. - Л.: Гидрометеоиздат, 1989 

4. Исаев А. А. Экологическая климатология: Учебн. пособие. 2-е узд. – М.: 

Научная мир, 2003 

5. Матвеев Л. Т. Курс общей метеорологи. Фізика атмосферы. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1992 
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6. Саратов И. Е. Планетарне экологические явления в атмосфере. – Х.: ХНАГХ, 

1984 

7. Хромов С. П. Метеорология и климатология. - Л.: Гидрометеоиздат, 1983 

8. Экология города: Учебн., под ред. Стольберга Ф. В. – К,: Либра, 2000 

 

1.5. Анотації дисципліни 

Анотація програми навчальної дисципліни 

МЕТЕОРОЛОГІЯ І КЛІМАТОЛОГІЯ 

Мета: формування у студентів систематичних знань щодо складу і будови 

атмосфери, способів опису стану атмосфери, фізичних процесів, що протікають 

у ній, закономірностей формування погоди і клімату, та їх впливу на стан 

довкілля. 

Предмет: атмосфера Землі; фізичні процеси, що відбуваються в атмосфері, 

антропогенні чинники формування складу атмосфери 

Зміст: дисципліна дає уяву про фізичні процеси, що відбуваються в атмосфері, 

основні методи аналізу та прогнозу метеорологічних величин та явищ, 

кліматичний режим атмосфери і фактори, що впливають на формування 

клімату, вплив атмосфери на природні сфери та екологічний стан довкілля в 

цілому, глобальні кліматичні явища. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

МЕТЕОРОЛОГИЯ И КЛИМАТОЛОГИЯ 

Цель: формирование у студентов систематических знаний о составе и строение 

атмосферы, физических процессах, протекающих в ней, закономерностей 

формирования погоды и климата и их влияние на состояние окружающей 

среды. 

Предмет: атмосфера Земли, физические процессы, протекающие в ней, 

антропогенные факторы формирования состава атмосферы. 

Содержание: дисциплина дает представление о физических процессах, 

протекающих в атмосфере, основных методах анализа и прогноза 
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метеорологических величин и явлений, климатическом режиме атмосферы и 

факторах, влияющих на природные сферы и экологическое состояние 

окружающей среды в целом, глобальных климатических явлениях. 

 

Annotation 

METEOROLOGY AND CLIMATOLOGY 

Goal: to give comprehensive knowledge of atmosphere structure and composition, 

tools of description of atmosphere conditions, physical processes taking place in 

atmosphere, mechanisms of climate and weather formation. 

Subject: atmosphere, physical processes taking place in atmosphere, man-caused 

processes in formation of atmosphere composition. 

Content: physical processes taking place in atmosphere, methods of meteorological 

analysis and forecast, formation of climates and climatic regime of atmosphere, role 

of atmosphere for the environment, global climatic changes. 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Структура навчальної дисципліни за робочими навчальними  

планами денної форми навчання 

Таблиця 2.1. Розподіл обсягу навчальної робота студента (денна форма 

навчання) 

Призначення: підготовка 
спеціалістів 

Напрям, спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Кількість кредитів, 
відповідних ECTS – 3 

Модулів – 1, 
Змістових модулів – 3, 

Загальна кількість годин - 
108 

Напрям: 6.040106 «Екологія, 
охорона навколишнього 

середовища та збалансоване 
природокористування» 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: Бакалавр 

Статус дисципліни – 
обов’язкова 

Рік підготовки: 2-й 
Семестр: 3-й 

Лекції – 18 год. 
Практичні – 18 год. 
Лабораторні – не 

передбачені 
Самостійна робота – 72 

год. 
Вид підсумкового 

контролю: РГР, залік 
 

2.2. Зміст дисципліни 

При вивченні дисципліни «Метеорологія і кліматологія» студенти 

повинні ознайомитися з програмою дисципліни, її структурою, методами і 

формами навчання, засобами і видами контролю. 

Зміст дисципліни розкривається в темах 

 

Модуль 1. Метеорологія і кліматологія  

 

ЗМ 1.1 Будова та склад атмосфери (1 кредит/ 36 годин) 

Тема 1. Загальні властивості та склад атмосфери 

Хімічний склад атмосфери, газові компоненти атмосфери ( вода , озон, СО2, 

СО, сполуки азоту та сірки, вуглеводень) та їх вплив на атмосферні процеси. 

Основні метеорологічні величини, метеорологічні явища. Вертикальна і 

горизонтальна неоднорідність атмосфери. Основні властивості атмосферних 

шарів. Метеорологічні спостереження. 
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Тема 2. Атмосферний тиск та рух повітря в атмосфері 

Атмосферний тиск і щільність повітря. Закони зміни тиску і щільності повітря з 

висотою, тимчасові коливання тиску. Барічний градієнт. Одиниці вимірювання 

та прилади вимірювання атмосферного тиску. Екологічна роль і загальні 

уявлення про рух повітря. Вітер, його швидкість і напрямок. Рівні руху 

атмосферного повітря. Прилади вимірювання вітру. Рух повітряних мас. 

Повітряні маси, фронти атмосфери, їх характеристика та класифікації. Циклон 

й антициклони, їх вплив на стан довкілля. 

 

Тема 3. Вода в атмосфері 

Форми надходження води в атмосфері. Вологість, абсолютна та відносна, 

методи визначення та прилади. Хмарність, фізичні умови її утворення. Умови 

утворення опадів. Види, режим опадів. Волого біг, загальні умови фазових 

переходів води в атмосфері. Випар, випаровуваність, транспірація, сумарний 

випар. Тумани. Конденсація і сублімація в атмосфері. Вплив вологості повітря 

на стан довкілля. 

 

Тема 4. Атмосферні чинники забруднення атмосфери 

Кислотні дощі. Природні та антропогенні чинники забруднення атмосфери 

сполуками сірки та азоту, летучими органічними сполуками, хлоридами та 

фтори дами водню. Поняття про трансграничні переноси, кислотність опадів 

(кислотна седиментація).мокра та суха седиментація, вплив кислотної 

седиментації на об’єкти живої та неживої природи, прямий та непрямий вплив, 

можливий захист від кислотного забруднення, профілактичний захист 

(ефективне використання електроенергії, альтернативні джерела енергії, 

зменшення споживання палива в автомобілях, вилучення сірки з палива, 

раціональне спалення, очистка газів, активний захист від кислотного 

забруднення (ванна, озеленення, кондиціювання). Атмосферний озон та його 

вміст в атмосфері, вертикальний та широтний розподіл коливання вмісту озону, 

захисний екран планети, озоноруйнівні сполуки. Природні та антропогенні 
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чинники забруднення тропо- та стратосфери, формування смогу у тропосфері, 

шляхи проникнення забруднень в стратосферу, «міні» та «максі» озонові дірки, 

причини виникнення у стратосфері «озонових дірок», Монреальський 

протокол. Можливі профілактичні способи захисту атмосфери від забруднення. 

 

ЗМ 1.2. Радіаційний і тепловий режим атмосфери (1 кредит/36 годин) 

Тема 5. Сонце і сонячна радіація 

Загальні відомості про сонячне випромінювання, сонячна радіація, 

корпускулярне та електромагнітне випромінювання, відбивання, дифузія та 

поглинання сонячної радіації, поглинання радіації водяним паром та водою, 

киснем, озоном, СО2, аерозолями. 

 

Тема 6. Температурні зміни в атмосфері 

Температура. Температурні шкали. Виділення характерних сфер та пауз в 

залежності від температурних змін ( тропо-, страто-, мезо-, іоно- та екзосфери), 

характеристика сфер, біосфера та озоносфера. Теплове випромінювання Землі, 

поняття про чорне тіло. 

 

Тема 7. Парниковий ефект 

Парниковий ефект. Поглинання теплового випромінювання водяним паром, 

вуглекислотою, аерозолями. Промислові та біосферні чинники парникових 

газів, тенденції росту парникових газів. 

 

ЗМ 1.3. Основи кліматології (1 кредит/ 36 годин) 

Тема 8. Визначення клімату 

Визначення клімату, кліматичної ситеми. Зовнішні та внутрішні фактори 

формування клімату. Радіаційний і тепловий режими кліматичної системи. 

Вітровий режим біля поверхні Землі. Пасати, мусони, їх екологічні наслідки. 

Кліматичні фронти. Геофізичні фактори формування кліматичної системі 

розподіл материків і океанів, вплив кріосфери. Загальна циркуляція атмосфери 
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як кліматоутворюючий чинник. Класифікація кліматів Землі. Значення і мета 

класифікації кліматів. Основні принципи класифікації кліматів. Небезпечні 

стихійні явища. 

 

Тема 9. Можливі зміни клімату Землі  

Клімат України. Можливі антропогенні зміни клімату Землі (характер 

температурних змін як функція широти, коливання опадів таїння морських криг 

Арктики та Антарктиди, зміна рівня океану, звільнення вуглекислого газу в зоні 

мерзлоти, метаболічні процеси у рослинах, як функція СО2). 

 

2.3. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми 

навчальної роботи студента 

Таблиця 2.2. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями для студентів 

денної форми навчання 

Форми навчальної роботи 

Модулі та змістові модулі 
Всього 

кредит/годин Лекц. Практ. 
Лаб. 

СРС 

Модуль 1 Метеорологія і 

кліматологія 
3/108 18 18 72 

ЗМ.1.1. Будова і склад атмосфери 1/36 8 8 20 

ЗМ. 1.2. Радіаційний і тепловий 

режим атмосфери 
1/36 6 6 24 

ЗМ.1.3. Основи кліматології 1/36 4 4 28 

 

2.4. Структура залікового кредиту навчальної дисципліни 

Таблиця 2.3. Розподіл часу лекційного курсу 

Зміст Кількість годин 
1 2 

ЗМ 1.1 Будова і склад атмосфери 8 
Тема 1. Будова атмосфери, склад атмосфери. Метеоспостереження 2 
Тема 2. Атмосферний тиск. Рух повітряних мас. Циклони і антициклони. 2 
Тема 3. Вода в атмосфері. Види і режим опадів, транспірація, тумани, 
вологість. 

2 

Тема 4. Антропогенні чинники забруднення атмосфери. Кислотні дощі. 
Мокра і суха седиментація. Озонові дири. 

2 
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Продовження табл. 2.3 
1 2 

ЗМ 1.2 Радіаційний і тепловий режим атмосфери 6 
Тема 5. Сонячне випромінювання. Корпускулярне і електромагнітне 
випромінювання. Теплове випромінювання Землі. 

2 

Тема 6. Температурні шкали. Температурні зміни Землі «Чорне тіло» 2 
Тема 7. Парниковий ефект. Поглинання теплового випромінювання H2O, 
CO2, CH4, CO, аерозолями тенденції росту парникових газів. 

2 

ЗМ 1.3. Основи кліматології 4 
Вітровий режим. Кліматичні системи, гідросфера і кріосфера 2 
Клімат України, можливі зміни клімату, коливання опадів, таїння довічної 
мерзлоти, функція росту CO2 в житті рослин 

2 

 

Таблиця 2.4. Розподіл часу практичних занять  

Зміст Кількість годин 
ЗМ 1.1 Будова і склад атмосфери 8 

Тема 1. Будова і склад атмосфери. Метеоспостереження. Знайомство з 
приборами Харківської метеостанції 

2 

Тема 2. Атмосферний тиск. Виконання РГР – зміна тиску в тропосфері. 
Поточний контроль. Контрольні питання. 

2 

Тема 3. знайомство в натурі за заходами по покращенню вологості міських 
територій (Олексіївський ставок, Олексієвське водосховище і джерело) 

2 

Тема 4. Семінар Антропогенні чинники забруднення атмосфери. 
Поточний контроль. 

2 

ЗМ 1.2 Радіаційний і тепловий режим атмосфери 6 
Тема 5. Сонячне випромінювання. Лекція в Харківському планетарії 2 
Тема 6. Температурні шкали Кельвіна, Цельсія і Фаренгейта. Семінар. 
Поточний контроль, контрольні питання. 

2 

Тема 7. Парниковий ефект. Семінар. Поточний контроль. 2 
ЗМ 1.3. Основи кліматології 4 

Вітровий режим. Підготовка для самостійної РГР – роза ветрів 2 
Клімат України Учбовий фільм «Погодні стихії» 2 
 

2.5. Розподіл часу самостійної навчальної роботи студента  

Самостійна навчальна робота розрахована на формування практичних 

навичок у роботі студентів зі спеціальною літературою, орієнтування студентів 

на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення 

теоретичних і практичних проблем процесів метеорології та кліматології. 

 

Таблиця 2.3. 

Форми самостійної роботи Кількість годин 
Вивчення теоретичних питань та підготовка до 

поточного та підсумкового контролю 
22 

Виконання РГР Роза вітрів 50 
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Пакет контрольних запитань для перевірки знань на семінарах 

1. Газовий склад атмосфери 

2. Що таке температурна шкала Кельвіна 

3. Середньоглобальна температура Землі та рівні світового океану 

4. Що таке «Роза вітрів» 

5. Що таке атмосферний тиск 

6. Як змінюється атмосферний тиск в тропосфері 

7. Що таке циклон і антициклон 

8. Як утворюються кислотні дорщі 

9. Що таке один Паскаль 

10. Основні гази що утворюють кислотні дощі 

11. Розкажіть про температурну стратифікацію атмосфери 

12. Які процеси мають місце в атмосфері при проходженні сонячного промені 

13. Расскажите об озоновом экране планеты Земля 

14. Смог. Як він утворюється 

15. Як вимірюється напрямок і швидкість вітру 

16. Які сполуки відносять до озоноруйних 

17. Опишить, що утворює вологообмін в атмосфері 

18. Наведіть формулу переходу від Кельвіна до Цельсія 

19. Як утворюється парниковий ефект? 

20. Назовіть основні парникові гази 

21. Вкажить оснговні характеристики вологості повітря 

22. Можливі профілактичні способи захисту атмосфери від кислотного 

забрудненя 

23. Які можливі засоби захисту озонового шару 

24. Прямий і непрямий вплив кислотних дощів 

25. Які типи клімату характерні для України 

26. Температурна шкала Цельсія 

27.  Температурна шкала Форенгейта 

28. Відстань від Сонця до Землі 

29. Де мають місце перламутрові хмари? 

30. Де мають місце сріблясті хмари? 
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2.6. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовують такі форми та методи контролю і оцінювання знань: 

- Оцінювання роботи студента під час практичних занять; 

- Захист РГР; 

- Складання заліку. 

Засоби контролю та структура залікового кредиту 

Таблиця 2.4. 

Види та засоби контролю Розподіл балів 
Модуль 1. Поточний контроль зі змістових 

модулів 
 

ЗМ 1.1 Контрольні питання 
ЗМ 1.2 Контрольні питання 
ЗМ 1.3 Контрольні питання 

РГЗ Захист РГЗ 

30 % 
30% 
30% 
10% 

Підсумковий контроль 
Залік за результатами поточного контролю або 

підсумковий контроль 
 

Всього за модулем 100 % 
 

Оцінку знань студентів здійснюють відповідно до вимог кредитно-

модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), що є 

українським варіантом ECTS. Ця система базується на здійснені поточного 

контролю на аудиторному занятті у відповідності до його форми (лекціної, 

практичної). Підсумковою оцінкою поточного контролю є оцінка за модуль, 

тобто реалізується принцип модульного обліку знань студентів. 

Навчальним планом з дисципліни «Метеорологія і кліматологія» 

передбачено складання заліку. Для оцінювання знань використовують 

двобальну національну шкалу та стобальну шкалу оцінювання ECTS. 

Порядок здійснення поточного оцінювання знань студентів 

Поточне оцінювання знань студентів здійснюється під час проведення 

практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до 

виконання конкретної роботи. Робота студентів на практичних заняттях 

оцінюється за 4-бальною системою і згідно з методикою переведення 

показників успішності знань студентів перекладається в систему оцінювання за 

шкалою  ECTS (табл. 2.5). 
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При оцінюваннні виконання практичних завдань увага приділяється їх 

якості й самостійності. 

Порядок оцінювання індивідуального завдання РГР 

Контроль виконання індивідуального завдання (РГР) здійснюється за 

наступними критеріями: 

1. Самостійність виконання; 

2. Логічність і послідовність викладення матеріалу; 

3. Повнота розкриття теми; 

4. Обґрунтованість висновків; 

5. Використання й аналіз додаткової інформації; 

6. Успішний захист роботи; 

7. Якість та відповідність оформлення роботи вимогам. 

Оцінку „відмінно” ставлять за умови відповідності виконаного завдання 

студентом за всіма сімома зазначеним критеріями та його захист.  Відсутність 

тієї чи іншої складової знижує оцінку. Захист РГР проводять наприкінці 

другого або третього змістових модулів, залежно від обраної тематики РГР, 

який є умовою допуску до підсумкового контролю (заліку). 

Максимальний відсоток балів, який студент може отримати за виконання 

та захист РГР – 10%. 

Проведення підсумкового контролю 

Умовою допуску до заліку є позитивні оцінки з поточного контролю 

знань за змістовими модулями та захист РГР. 

Оцінювання знань за 4-бальною системою за національною шкалою: 

Оцінку ,,відмінно" ставлять, коли студент дає абсолютно правильні 

відповіді на теоретичні питання з викладенням оригінальних висновків, 

отриманих і основі програмного, додаткового матеріалу та нормативних 

документів. При виконанні практичного завдання студент застосовує системні 

знання навчального матеріалу, передбачені навчальною програмою. 

Оцінка „ дуже добре ". Теоретичні запитання розкрито повністю на 

основі програмного і додаткового матеріалу. При виконанні практичного 

завдання студент застосовує узагальнені знання навчального матеріалу, 

передбачені навчальною програмою. 
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Оцінка „ добре". Теоретичні запитання розкрито повністю, програмний 

матеріал викладено у відповідності до вимог. Практичне завдання виконано 

взагалі правильно, але мають місце окремі неточності. 

Оцінка „ задовільно". Теоретичні запитання розкрито повністю, проте при 

викладанні програмного матеріалу допущені незначні помилки. При виконанні 

практичних завдань без достатнього розуміння студент застосовує навчальний 

матеріал, припускає помилки. 

Оцінка „ задовільно (достатньо)". Теоретичні питання розкрито 

неповністю, з суттєвими помилками. При виконанні практичного завдання 

студент припускається значної кількості помилок та зустрічається зі значними 

труднощами. 

Оцінка „ незадовільно". Теоретичні питання нерозкриті. Студент не може 

виконати практичні завдання, виявляє здатність до викладення думки на 

елементарному рівні. 

Оцінка „ незадовільно ". Теоретичні питання нерозкриті. Студент не може 

виконати практичні завдання. 

Таблиця 2.5 - Шкала перерахунку оцінок результатів контролю знань студентів 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

Визначення назви за шкалою 
ЕСТS 

ЕСТS 
оцінка % набраних балів 

ВІДМІННО 
Відмінно - відмінне виконання 
лише з незначними помилками А більше 90- 100 

Дуже добре - вище середнього 
рівня з кількома помилками 

В 
більше 80 - 90 

включно 
ДОБРЕ Добре - у загальному правильна 

робота з певною кількістю грубих 
помилок 

С 
більше 70 - 80 

включно 

Задовільно - непогано, але зі 
значною кількістю недоліків  

більше 60 - 70 
включно 

ЗАДОВІЛЬНО 
Достатньо - виконання 
задовольняє мінімальні критерії 

Е більше 50-60 включно 

Незадовільно - потрібно 
попрацювати перед тим, як 
перездати тест 

FХ* 
більше 26 - 50 

включно 

НЕЗАДОВІЛЬНО Незадовільно - необхідна 
серйозна подальша робота з 
повторним вивченням змістового 
модуля 

 від 0-25 включно 

* з можливістю повторного складання. 
** з обов'язковим повторним курсом 
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2.7. Інформаційно-методичне забезпечення 

1. Александров Э.Л., Кароль И.Л. и др. Атмосферный озон и изменение 

глобального климата. - Л.: Гидрометеоиздат. - 1982. - 167с. 

2. Воронов Г.С. Заштопать озоновую дыру/ Химия и жизнь. - 1993. -№8.-с.52-56. 

3. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология (в 3-х томах. Под редакцией Р. 

Сопера). - М: Мир, 1990. - 1087 с. 

4. Губский Ю.И., Долго-Сабуров В.Д., Храпак В.В. Химические катастрофы и 

экология. - К.: Здоров'я. - 1993. - 223с. 

5. Данилов А.Д., Король И.Л. Атмосферный озон - сенсации и реальность. -Л.: 

Гидрометеоиздат. - 1991г. - 119 с. 

6. Заиков Г.Е., Маслов С.А., Рубайло В.Л. Кислотные дожди и окружающая 

среда.-М.: Химия, 1991. - 140 с. 

7. Заиков Г.Е., Маслов С.А., Рубайло В.Л. Кислотные дожди и окружающая 

среда. - М.: Химия. - 1991. - 140с. 

8. Кароль И.Л. Атмосферный озон: современное состояние проблемы/ Природа. 

- 1993.-№5.-С.9-17. 

9. Кароль И.Л., Розанов В.В., Тимофеев Ю.М. Газовые примеси в атмосфере. - 

Л.: Гидрометеоиздат. - 1991. - 119 с. 
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