


 
 
 
 
 



ВСТУП 

1. Мета дисципліни − ознайомити студентів з особливостями формування 

мікроклімату та біоклімату великих міст, чинниками, що визначають рівень забруднення 

атмосферного повітря в них, а також вразливістю  урбанізованих територій до зміни клімату 

задля формування здатності розв’язувати складні наукові задачі та практичні проблеми, 

включно з прийняттям рішень щодо відбору даних та вибору методів досліджень при 

вивченні нижнього шару атмосфери із використанням комплексу міждисциплінарних даних 

та в умовах недостатності інформації, невизначеності умов та вимог.  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсів «Метеорологія», «Кліматологія», «Основи 

біометеорології».  

2. Знання теоретичних основ перебігу атмосферних процесів і явищ; володіння 

навичками обробки метеорологічної та кліматичної інформації, методами синтезу та аналізу 

інформації. 

3. Анотація навчальної дисципліни: Навчальна дисципліна «Урбометеорологія» є 

складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем магістр галузі знань: 10–природничі науки, спеціальності: 103–науки про Землю, за 

освітньою програмою – метеорологія. Навчальна дисципліна присвячена вивченню чотирьох 

основних напрямків урбометеорології: мікроклімату великого міста та біокліматичним 

особливостям урбанізованого середовища, якості атмосферного повітря міст та вразливості 

міст до проявів зміни клімату. Структурно – курс складається з двох змістових модулів.  

4. Завдання (навчальні цілі):  

1. Сформувати у студентів знання щодо особливостей формування структури та 

характеристик атмосфери міста;  

2. Сформувати у студентів розуміння особливостей граничного шару міської 

атмосфери;  

3. Сформувати у студентів розуміння впливу основних чинників на рівень забруднення 

атмосферного повітря міста;  

4. Сформувати у студентів розуміння особливостей біоклімату великого міста та 

чинників, що його визначають;  

5. Навчити студентів здійснювати біокліматичну оцінку урбанізованих територій; 

6. Сформувати у студентів знання щодо основних підходів до оцінки вразливості 

великих міст до проявів зміни клімату. 

Згідно вимог Стандарту вищої освіти України другий (магістерський) рівень вищої 

освіти, галузь знань 10 «Природничі науки», спеціальність 103 «Науки про Землю» 

дисципліна забезпечує набуття здобувачами освіти наступних компетентностей:  

інтегральної:   

 здатність розв’язувати складні наукові задачі та практичні проблеми, включно з 

прийняттям рішень щодо відбору даних та вибору методів досліджень при вивченні 

атмосфери у різних просторово-часових масштабах із використанням комплексу 

міждисциплінарних даних та в умовах недостатності інформації, невизначеності умов та 

вимог; 

загальних: 
 здатність до адаптації і дії в новій ситуації, пов’язаній з роботою за фахом;  

 вміння виявляти, ставити, вирішувати проблеми та приймати обґрунтовані рішення в 

професійній діяльності; 

 здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань / видів економічної діяльності); 



 здатність працювати в міжнародному контексті та в глобальному інформаційному 

середовищі за фахом; 

 здатність до абстрактного мислення, пошуку, опрацювання, аналізу та синтезу 

інформації; 

спеціальних (фахових): 
 розуміння планети як єдиної системи, найважливіших проблем її будови та розвитку.; 

 володіння сучасними методами досліджень, які використовуються у виробничих та 

науково-дослідницьких організаціях при вивченні атмосфери; 

 Уміння застосовувати наукові знання і практично втілювати їх для розробки та 

впровадження механізмів геопланування, територіального планування, проведення 

моніторингу розвитку регіонів, складання стратегічних планів і програм, у т.ч. з урахуванням 

впливу погоди і клімату. 

 

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  

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1 Знати    

1.1. Знати сучасні методи дослідження 

Землі та її геосфер і вміти їх 

застосовувати у виробничій та 

науково-дослідницькій діяльності. 
лекція, 

самостійна робота 

Модульна 
контрольна 

робота 1, 2; 

оцінювання 

усних 
відповідей/до

повнень; 

бліц-

опитування 

 

6 % 

1.2 Знати особливості формування 

радіаційного режиму міста та 

особливості впливу антропогенних 

чинників на міський тепловий 

баланс; знати особливості 

формування острову тепла великого 

міста. 

лекція, 

самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота 1, 2; 
оцінювання 

усних 

відповідей/до
повнень; 

бліц-

опитування 

6 % 

1.3 Знати чинники, що впливають на 

тепловий комфорт людини у 

великому місті. Знати які 

біокліматичні індекси можна 

застосовувати для оцінки 

комфортності урбанізованого 

середовища. 

лекція, 

самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота 1, 2; 
оцінювання 

усних 

відповідей/до
повнень; 

бліц-

опитування 

6 % 

                                         

 
 

 
 



1.4 

 

Знати основні характеристики 

джерел забруднення атмосферного 

повітря. 

лекція, 

самостійна робота 

Модульна 

контрольна 
робота 1, 2; 

оцінювання 

усних 

відповідей/до
повнень; 

бліц-

опитування 

6 % 

1.5 Знати особливості впливу 

синоптичних умов на забруднення 

атмосферного повітря. 

лекція, 

самостійна робота 

Модульна 

контрольна 
робота 1, 2; 

оцінювання 

усних 

відповідей/до
повнень; 

бліц-

опитування 

6 % 

1.6 Знати основні потенційні негативні 

наслідки зміни клімату для міст. 

лекція, 

семінар, 

самостійна робота 

Модульна 

контрольна 
робота 1, 2; 

оцінювання 

усних 

відповідей/до
повнень; 

бліц-

опитування 

6 % 

1.7 Знати основні принципи розробки 

плану адаптації міста до зміни 

клімату. 

семінар, 

самостійна робота 

Модульна 

контрольна 
робота 1, 2; 

оцінювання 

усних 

відповідей/до
повнень; 

бліц-

опитування 

6 % 

2 Вміти    

2.1 Вміти спілкуватися з фахівцями та 

експертами різного рівня інших 

галузей знань, у тому числі в 

міжнародному контексті, в 

глобальному інформаційному 

середовищі. 

семінар 

самостійна робота 

Оцінювання 
усних 

відповідей/до

повнень 

6 % 

2.2. Вміти характеризувати 

мікрокліматичні особливості 

великого міста. 

лекція, 

самостійна робота 

Модульна 
контрольна 

робота 1, 2; 

оцінювання 
усних 

відповідей/до

повнень; 

бліц-

опитування 

6 % 

2.3. Вміти розраховувати значення 

фізіологічно-еквівалентної 

температури за допомогою сучасних 

лекція, 

самостійна робота 

Модульна 
контрольна 

робота 1, 2; 
6 % 



моделей. оцінювання 

усних 
відповідей/до

повнень; 

бліц-

опитування 

2.4. Вміти коректно підбирати заходи 

адаптації міст до зміни клімату. 

лекція, 

самостійна робота 

Модульна 

контрольна 
робота 1, 2; 

оцінювання 

усних 
відповідей/до

повнень; 

бліц-

опитування 

6 % 

3 Комунікація    

3.1. Демонструвати спілкування в 

діалоговому режимі з колегами та 

цільовою аудиторією, ведення 

професійної наукової дискусії;  

лекція, 

семінар, 

самостійна робота 

Модульна 

контрольна 
робота 1, 2; 

оцінювання 

усних 

відповідей/до
повнень; 

бліц-

опитування 

5 

3.2. Письмово відображувати та 

презентувати результати своїх 

досліджень українською мовою. 

лекція, 

семінар, 

самостійна робота 

Модульна 

контрольна 
робота 1, 2; 

оцінювання 

усних 

відповідей/до
повнень; 

бліц-

опитування 

5 

4 Автономність та відповідальність    

4.1 Демонструвати здатність до 

адаптації та дії в новій ситуації, 

пов’язаній з роботою за фахом, 

вміння генерувати нові ідеї в області 

наук про Землю. 

лекція, 

семінар, 

самостійна робота 

опитування, 

дискурс,  

залік 

14% 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
Результати навчання дисципліни 

 

Програмні результати навчання 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 

Аналізувати закономірності 

виникнення та розвитку процесів і 

явищ в атмосфері за їх взаємодії з 

іншими геосферами (ПРН-1). 

+ + +  +       

 

 

 

  



Вміти спілкуватися з фахівцями та 

експертами різного рівня інших 

галузей знань, у тому числі в 

міжнародному контексті, в 

глобальному інформаційному 

середовищі (ПРН-3). 

       + +   + + + 

Знати сучасні методи дослідження 

метеорології і вміти їх 

застосовувати у виробничій та 

науково-дослідницькій діяльності 

(ПРН-7). 

+ + + + + + +  + + + 

   

Розробляти та впроваджувати 

механізми територіального 

менеджменту, геопланування, 

здійснювати моніторинг 

регіонального розвитку, складати 

плани та програми з урахуванням 

метеорологічної та кліматичної 

інформації (ПРН-9). 

      +    + 

   

Демонструвати здатність до 

адаптації та дії в новій ситуації, 

пов’язаній з роботою за фахом, 

вміння генерувати нові ідеї в 

області наук про Землю (ПРН-10). 

       +    +      
     

+ 

     

+ 

 
7. Схема формування оцінки 

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою, яка передбачає 

дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу. Максимальна оцінка становить 100 балів, 60 із 

яких студент може набрати в ході семестрового контролю і 40 балів – на заліку. 

 

7.1. Форми оцінювання студентів: рівень досягнення всіх запланованих результатів 

навчання визначається за результатами оцінювання усних 

відповідей/доповнень, бліц-опитувань, а також заліку. 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її 

опанування на належному рівні така:  

 результати навчання – 1.1–1.7 (знання) – до 6 % за кожен;  

 результати навчання – 2.1–2.4  (вміння) – до 6 % за кожен;  

 результати навчання – 3.1–3.2 (комунікація) – до 10%;  

 результати навчання – 4 (автономність та відповідальність) – до 14%.  
 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі освоєння матеріалу 

з двох змістових модулів та виконання самостійної роботи. 

 

Оцінювання за формами контролю: 

 
ЗМ1 ЗМ2 

Min. - 18 балів Max. - 30 балів Min. - 18 балів Max. - 30 балів 

Усна відповідь на семінарі 1.0×3=3.0* 1.7×3=5.1* 1.0×3=3.0 1.7×3=5.1 

Доповнення 0.5×3=1.5 1.0×3=3.0 0.5×3=1.5 1.0×3=3.0 

Проміжний контроль знань 

студентів (бліц-

опитування, тести) 

0.5×7=3.5 1.0×7=7.0 0.5×7=3.5 1.0×7=7.0 



Оцінювання завдань для 

самостійної роботи 

(дослідницько-аналітична 

робота) 

0.8×5=4.0 1.0×5=5.0 0.8×5=4.0 1.0×5=5.0 

Модульна контрольна 

робота  
6.0×1=6.0 10.0×1=10.0 6.0×1=6.0 10.0×1=10.0 

«1.0»/ «1.7» - мінімальна/максимальна оцінка, яку може отримати студент. 

×3 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 

=3*/5.1* – сумарна кількість балів, яку може отримати студент. 
 

 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: максимальна кількість балів на заліку – 40 

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

кількості балів, відведених на залік). 

До складання заліку 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 заліку 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. 

 

 

7.2. Організація оцінювання: Оцінювання здійснюється впродовж семестру, включаючи і 

самостійну роботу та виконання індивідуальних завдань. 

7.3. Шкала відповідності оцінок за 100-бальною шкалою 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

Загалом формування оцінки ґрунтується на «Положенні про організацію 

освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка», введеного в дію наказом № 716-32 від 31 серпня 2018 року.  
 

 



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Лекції Семінар 
Самостійна 

робота 

Змістовий модуль 1.  

MICROCLIMATE AND THERMAL COMFORT CONDITIONS OF BIG CITIES 

1 Тема 1. Urban meteorology as a science 

Urban meteorology as a science. History of urban 

meteorology. Scales of climatic study. Approaches to the 

study of urban climate effects. Geometric description of 

the urban fabric. The urban canyon. Non-canyon urban 

spaces. 

2 2 9 

2 Тема 2. The urban energy balance and the urban heat 

island 

Short-wave (solar) radiation. Long-wave radiation. 

Additional factors affecting on the urban energy balance: 

the effect of air pollution on radiant exchange in cities; 

latent heat flux; anthropogenic heat. 

2 2 9 

 

3 Тема 3. Urban air-flow 

Wind near the ground: air-flow and disturbance. 

Obstruction by an isolated obstacle. Flow around 

buildings. Wind in the urban canopy. Canyon wind flow 

regimes. Isolated roughness flow regime. Canyon wind 

speed attenuation. 

2 2 9 

4 Тема 4. Urban bioclimate 

Atmospheric environment and human.  Mean radiant 

temperature. Thermal indices: Universal Thermal Climate 

Index (UTCI), The physiological equivalent temperature 

(PET). 

2 2 8 

5 Модульна контрольна робота 1 1  8 

Змістовий модуль 2. 

AIR POLLUTION AND URBAN VULNERABILITY TO CLIMATE CHANGE 

6 Тема 5. Air pollution in big cities 

General information about urban air pollution. 

Characteristics of the main air pollutants. Air pollution 

influences on human health. Environmental effects of 

atmospheric air pollution. Factor influence air pollution 

level. 

2 2 9 

7 Тема 6. Urban vulnerability to climate change 

Factors affecting urban vulnerability to climate change. 

Characteristics of the main adverse impacts of climate 

change on large cities.  Methodology for the evaluating 

urban vulnerability to climate change 

2 2 9 

8 Модульна контрольна робота 2 1 2  

 ВСЬОГО  14 14 61 

Загальний обсяг  90  год., в тому числі:  

Лекцій – 14 год.  

Семінарів   14 год.  

Консультації  1 год.  

Самостійна робота  61 год. 
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