


 
  



ВСТУП 

1. Мета дисципліни – сформувати систему уявлень про закономірності формування 

мікроклімату природних і перетворених ландшафтів задля формування здатності 

розв’язувати складні наукові задачі та практичні проблеми, приймати рішення щодо вибору 

методів досліджень, аналізу і прогнозу при вивченні атмосфери у різних просторово-часових 

масштабах із використанням комплексу міждисциплінарних даних та в умовах недостатності 

інформації. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності): 

1. успішне опанування дисциплін «Метеорологія» та «Кліматологія»; 

2. знання теоретичних основ формування приземного шару атмосфери. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Навчальна дисципліна «Мікрокліматологія» є однією із складових комплексної підготовки 

спеціальності «Науки про Землю» за програмою «Метеорологія». Вона присвячена вивченню 

вертикальної структури і горизонтальних варіацій метеорологічних умов в приземному шарі 

повітря, що виникають під впливом неоднорідностей будови і стану підстильної поверхні. 

Дана дисципліна передбачає ознайомлення з основними фізичними процесами, які 

визначають особливості формування мікроклімату і закономірності його прояву в різних 

формах рельєфу, під впливом рослинності, водойм, міської забудови тощо.  

4. Завдання (навчальні цілі):  
 засвоєння студентами закономірностей формування різних типів мікроклімату під 

впливом неоднорідностей підстильної поверхні, а також основ будови і стану 

приземного шару атмосфери; 

 cформувати (поглибити) здатність: до адаптації і дії в новій ситуації, пов’язаній з 

роботою за фахом (К01): виявляти, ставити, вирішувати проблеми та приймати 

обґрунтовані рішення в професійній діяльності (К02); до абстрактного мислення, 

пошуку, опрацювання, аналізу та синтезу інформації (К06); володіння сучасними 

методами досліджень, які використовуються у виробничих та науково-дослідницьких 

організаціях при вивченні атмосфери (К11). 

5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність 
та відповідальність) 

Форми (та/або 
методи і 

технології) 
викладання і 

навчання 

Методи оцінювання та 
пороговий критерій 

оцінювання (за 
необхідності) 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 поняття про мікроклімат і клімат, їх 

зв'язок і залежність 

лекція 

Модульна контрольна 

робота 1, оцінювання 

усних відповідей/ 

доповнень, виконання 

індивідуальної 

роботи, іспит 

5 % 

1.2 внесок у розвиток мікрокліматології 

вітчизняних та зарубіжних вчених, 

сучасну наукову проблематику 

мікрокліматології 

лекція, 

семінарське 

заняття 

Модульні контрольні 

роботи 1, 2, 

оцінювання усних 

відповідей/ доповнень, 

виконання 

індивідуальної 

роботи, презентації, 

іспит 

5 % 

1.3 фізичні закономірності формування 

мікроклімату та закономірності 

вертикального розподілу 

метеорологічних величин у 

приземному шарі атмосфери 

лекція, 

семінарське 

заняття 

10 % 



1.4 стаціонарні і похідні методи 

мікрокліматичних досліджень 
лекція 5 % 

1.5 основні типи мікрокліматів та вплив 

мікрокліматичних контрастів на 

формування сучасних фізико-

географічних процесів 

лекції, 

семінарські 

заняття 

20 % 

1.6 мікрокліматичні особливості 

формування навколишнього 

середовища і методи меліорації 

мікроклімату 

лекція 10 % 

1.7 особливості формування 

мікроклімату закритих приміщень 

семінарське 

заняття 
5 % 

2.1 вміти визначати основні 

характеристики турбулентності 
лекція 

Модульні контрольні 

роботи 1, 2, 

оцінювання усних 

відповідей/ доповнень, 

розрахункові 

завдання, виконання 

індивідуальної 

роботи, презентації, 

іспит 

до 20 % 

2.2 вміти визначати вертикальні 

градієнти метеорологічних величин 

у приземному шарі атмосфери 

лекція 

2.3 вміти визначати та використовувати 

мікрокліматичні показники семінарське 

заняття 

3.1 комунікація: вміти дискутувати про 

можливі зміни мікроклімату у ході 

господарської діяльності людини 

лекції, 

семінарські 

заняття 

виконання 

індивідуальної 

роботи, дискурс, 

іспит 

до 10 % 

4.1 продемонструвати розуміння 

особистої відповідальності за 

професійні та/або управлінські 

рішення при аналізі і прийнятті 

рішень щодо оцінки поточного і 

майбутнього стану різних типів 

мікроклімату 

семінарські 

заняття, 

іспит 

оцінювання усних 

відповідей/ доповнень, 

виконання 

індивідуальної 

роботи, дискурс, 

іспит 

до 10 % 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін, які не входять до блоків спеціалізації) 

Результати навчання дисципліни (код)  

Програмні  

результати навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

Аналізувати закономірності виникнення та розвитку 
процесів і явищ в атмосфері за їх взаємодії з іншими 
геосферами (ПР01). 

+ + + + + + + + + + + + 

Знати сучасні методи дослідження метеорології і вміти 
їх застосовувати у виробничій та науково-
дослідницькій діяльності (ПР07). 

 + + + + + + + + + + + 

Ідентифікувати та класифікувати відомі і реєструвати 
нові явища і процеси в атмосфері, їхні властивості та 
притаманні їм ознаки (ПР13). 

 + + + + +  + + +  + 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання студентів: рівень досягнення всіх запланованих результатів 

навчання визначається за результатами усного опитування й написання письмових 

контрольних робіт, а також підсумкового іспиту. 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на 

належному рівні така:  



 результати навчання – 1.1 – 1.7 (знання) – до 60 %; 

 результати навчання – 2 (вміння) – до 20 %; 

 результати навчання – 3 (комунікація) – до 10 %; 

 результати навчання – 4 (автономність та відповідальність) – до 10 %. 

7.2. Організація оцінювання: 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Максимальна оцінка 

становить 100 балів, 60 із яких студент може набрати в ході семестрового контролю і 40 

балів – на іспиті. 

Обов’язковим для іспиту є знання методології мікрокліматичних досліджень та 

закономірностей формування основних типів мікрокліматів. 

Оцінювання за формами контролю: 

 
ЗМ1 ЗМ2 

Min. – 18 балів Max. – 30 балів Min. – 18 балів Max. – 30 балів 

Усна відповідь «3»×3=9 * «5»×3=15 * «3»×3=9 * «5»×3=15 * 

Доповнення 1 2 1 2 

Презентація 5 8 5 8 

…     

Модульна контрольна 
робота 1 

3 5   

Модульна контрольна 
робота 2 

  3 5 

«3»/ «5» – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 

×3 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 
=9 */15 * – сумарна кількість балів, яку може отримати студент. 

 

Підсумкове оцінювання у формі екзамену: максимальна кількість балів на екзамені – 

40 балів, мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 24 бали (60 % 

максимальної кількості балів, відведених на екзамен). 

До складання іспиту з дисципліни допускається студенти, які впродовж семестру набрали 

не менш як 36 балів (60 % максимальної кількості балів, відведених на семестровий 

контроль). 

Для студентів, які набрали впродовж семестру сумарно меншу кількість балів ніж 

критично-розрахунковий мінімум – 36 балів для складання іспиту потрібно повторно пройти 

поточний контроль знань (наприклад, у вигляді тестування) в установленому порядку. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 

контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання 

знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 1 

жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий модуль1 Змістовий модуль2 іспит / залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 

Максимум 30 30 40 100 

 

Загалом формування оцінки спирається на «Положення про організацію освітнього 

процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка», введеного в дію 

наказом № 716-32 від 31 серпня 2018 року. 

Оцінювання здійснюється впродовж семестру з усіх видів робіт, включаючи і 

самостійну роботу та виконання індивідуальних завдань. Кінцеві терміни виконання цих 

завдань: 

тема 1 – до 15 жовтня,  

теми 2-3 – до 5 грудня,  

 



7.3. Шкала відповідності за 100-бальною шкалою 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good  75-89 

Задовільно / Satisfactory  60-74 

Незадовільно / Fail  0-59 

 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ 
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Частина 1. Основи мікрокліматології. 

 Тема 1. Основи мікрокліматології. 12 6 48 

1. Вступ. 2  8 

2. Історія розвитку мікрокліматології.  2  

3. Фізичні закономірності формування мікроклімату. 2  8 

4. Турбулентність у приземному шарі атмосфери. 2  8 

5. Фізичні механізми формування мікроклімату.  2  

6. Основні засади мікрокліматичних досліджень. 2  8 

7-8. Загальні закономірності вертикального розподілу 

метеорологічних величин в приземному шарі атмосфери. 4  16 

9. Мікрокліматичні показники і деякі особливості методики їх 

визначення та використання.  2  

 Модульна контрольна робота 1    

Частина 2. Основні типи мікрокліматів та сучасна проблематика мікрокліматології 

 Тема 2. Основні типи мікрокліматів. 14 8 46 

10-11. Мікроклімат схилів височин. 4  16 

12. Мікроклімат лісу.  2  

13-14. Мікроклімат водойм та узбереж. 4  8 

15. Мікроклімат річкових долин.  2  

16-17. Мікроклімат боліт і сільськогосподарських угідь. 4  16 

18. Мікроклімат полезахисних лісосмуг.  2  

19-20. Мікроклімат урбанізованих територій. Мікроклімат міста. 2 2 6 

 Тема 3. Сучасні проблеми і перспективи розвитку 

мікрокліматології. 8 2 32 

21. Вплив мікрокліматичних контрастів на формування 

сучасних фізико-географічних процесів. 2  8 

22. Мікроклімат і навколишнє середовище. 2  8 

23. Меліорація природних умов і мікроклімат. 2  8 

24. Мікроклімат закритих приміщень.  2  

25. Сучасна проблематика мікрокліматології. 2  8 

 Модульна контрольна робота 2    

 ВСЬОГО 34 16 126 

 

Загальний обсяг 180 год., в тому числі: 

Лекцій – 34 год. 

Семінарські заняття – 16 год. 

Консультації – 4 год. 

Самостійна робота – 126 год. 
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