


ВСТУП 

Вступне випробовування для навчання за освітньою програмою «Метеорологія» (ОС 

«МАГІСТР») відбувається відповідно до «Правил прийому до Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка у 2021 році». 

Метою вступного іспиту до магістратури зі спеціальності 103 «Науки про Землю» за 

програмою «Метеорологія» є відбір і формування контингенту найбільш здібних студентів, 

шляхом оцінювання знань та навичок вступників за напрямами професійно-орієнтованої 

діяльності бакалавра.  

Вимоги до здібностей та рівня підготовленості абітурієнтів. Успішне засвоєння 

навчальної програми ОКР «Магістр» за програмою «Метеорологія» передбачає наявність у 

вступника базової вищої освіти за будь-якою спеціальністю, а також здібностей до 

оволодіння знаннями, уміннями та навичками в галузі природничих наук. Вступник до 

магістратури повинен знати основи метеорології, кліматології, біометеорології, 

агрометеорології, хімії атмосфери, синоптики, гідромеханіки та термодинаміки, 

дистанційних методів досліджень в метеорології, тощо. 

Формою проведення вступного випробування до магістратури зі спеціальності 103 

«Науки про Землю» за ОП «Метеорологія» є письмовий екзамен відповідно до затвердженої 

програми вступних випробувань з відповідних фахових дисциплін, що за змістом і обсягом 

становлять навчальний матеріал підготовки фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр».  

 

Зміст програми вступних іспитів: програма вступного іспиту до магістратури за 

освітньою програмою «Метеорологія» включає в себе такі модулі (дисципліни): 

Модуль 1. Метеорологія. 

Модуль 2. Кліматологія. 

Модуль 3. Основи гідромеханіки і термодинаміки  

Модуль 4. Дистанційні методи досліджень в метеорології 

Модуль 5. Хімія атмосфери 

Модуль 6. Екологічний моніторинг атмосфери 

Модуль 7. Синоптична метеорологія 

Модуль 8. Агрометеорологія 

Модуль 9. Основи біометеорології  

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ 

Комплект атестаційних завдань вступного іспиту до магістратури за освітньою 

програмою «Метеорологія» складається з таких елементів: 

 8 тестових завдань науково-аналітичного та розрахункового-аналітичного характеру з 

фахових дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр; 

 4 завдання аналітичного характеру. 

Тестові завдання передбачають вибір однієї правильної відповіді з трьох 

запропонованих варіантів. 

Аналітичні та тестові завдання охоплюють питання з усіх розділів модулів.  

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ ВСТУПНИКІВ 

На іспиті до магістратури за освітньою програмою «Метеорологія» знання вступника 

оцінюються за його письмовою відповіддю на завдання екзаменаційного білету. Наведені 

елементи вступного іспиту до магістратури оцінюються за 40-бальною шкалою для завдань 

аналітичного характеру та за 5-тибальною шкалою для тестових завдань. Підсумкова оцінка 

вступного іспиту до магістратури являє собою сумарну оцінку за 4 завдання аналітичного 

характеру та 8 тестових завдань білету. Максимальна кількість балів – 200 (5×8+40×4).  

Оцінка тестових завдань здійснюється за наступним принципом: 

за виконання тестового завдання абітурієнт може отримати 0 або 5 балів:  

 5 балів, якщо вказано правильну відповідь;  

 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або зазначено більше однієї 

відповіді, або відповіді не надано. 

Завдання аналітичного характеру оцінюється, виходячи з наступного: 

40–35 балів виставляється вступнику у випадку повного та правильного розкриття 

питання, аналізу необхідних взаємозв’язків, демонстрації розуміння перебігу атмосферних 

процесів та  ґрунтовних знань з природничих дисциплін.  

34–28 балів виставляється вступнику в разі неповного розкриття питання, неповного 

розгляду всіх існуючих взаємозв’язків, за наявності можливих незначних описок при 

викладенні основних результатів, які не впливають на правильність подальшого ходу 

розкриття теоретичного питання.  

21–27 балів виставляється вступнику у випадку подачі лише окремих відомостей про 

суть питання, неможливості проаналізувати причинно-наслідкові зв’язки по даній проблемі, 

а також у разі суттєвих помилок при викладенні основних результатів.  

0–20 балів виставляється вступнику, який демонструє нерозуміння суті питання та 

взаємозв’язків між процесами, які розглядаються, а також демонструє відсутність знань 

основних теоретичних положень з проблеми. 

  



ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ: 

 

Модуль 1. Метеорологія 

1. Сонячна радіація на верхній межі атмосфери. Сонячна стала та чинники, що 

впливають на її величину. 

2. Довгохвильове випромінювання атмосфери та земної поверхні. Парниковий ефект. 

3. Проходження сонячної радіації через атмосферу. Процеси поглинання та 

розсіювання радіації. 

4. Добовий та річний хід температури ґрунту та температури на глибинах. 

Термоізоплети. Фактори, що впливають на зміну добового і річного ходу температури. 

5. Термічний режим атмосфери. Термічна стратифікація атмосфери та вертикальна 

рівновага сухого повітря. 

6. Термічні інверсії. Основні їх види, причини утворення та вплив на погодні 

процеси. 

7. Адіабатичні процеси в атмосфері. Сухоадіабатичні зміни температури повітря. 

Рівняння Пуассона. 

8. Роль ядер конденсації в утворенні хмарності. Основні види ядер конденсації.  

9. Механізми утворення опадів в льодяних, крапельних та змішаних хмарах.  

10.  Класифікації опадів. Сніговий покрив. Кліматичне значення снігового покриву. 

11.  Типи річного розподілу опадів та залежність їх від циркуляційних процесів. 

12. Барометричні формули та їх практичне застосування. Поняття про однорідну, 

ізотермічну та політропну атмосфери. 

13. Поняття про градієнтний вітер (геострофічний та циклогеострофічний). 

14. Усталений горизонтальний рух повітря в шарі тертя (при різних формах баричного 

поля). 

15. Місцеві вітри (мезомасштабні циркуляції). 

 

Модуль 2. Кліматологія 

1. Поняття про кліматотвірчі чинники і процеси. Кліматична система. 

2. Радіаційні чинники клімату. 

3. Солярний клімат Землі і його вікові коливання. 

4. Радіаційний баланс земної поверхні. Мінливість складових радіаційного балансу. 

Зв'язок між складовими радіаційного балансу. 

5. Тепловий баланс земної поверхні. 

6. Визначення дати сталого переходу температури повітря через певні рівні в окремі 

роки. 

7. Графіки річного ходу температури повітря (гістограми) і кліматичні обчислення. 

8. Поняття про інтранзитивність кліматичної системи Землі. 

 

Модуль 3. Основи гідромеханіки і термодинаміки  

1. Швидкісне поле суцільного середовища в околиці точки. Перша теорема 

Гельмгольца. 

2. Вихорові лінії і трубки. Друга теорема Гельмгольца. 

3. Диференціальні оператори поля в ортогональних прямокутних та криволінійних 

координатах. 

4. Розподіл маси в суцільному середовищі, закон збереження маси і рівняння 

нерозривності. 

5. Потенціали швидкостей найпростіших просторових потоків. Рівняння руху 

вихору. 

6. Напрямок і швидкість поширення хвиль Росбі. 

7. Рівняння Стокса руху ньютонівської в'язкої рідини. Дисипація механічної енергії.  



8. Ентропія і потенційна температура. Залежність в'язкості насиченої водяної пари 

від температури. 

9. Закон зміни кінетичної енергії і загальний закон збереження енергії в іки суцільних 

середовищ. 

10. Гіпотези Колмогорова про турбулентний режим дрібномасштабних компонентів 

турбулентності. 

11. Напівемпіричні теорії турбулентного переносу. 

12. Розподіл метеорологічних елементів і характеристик турбулентності поблизу 

поверхні землі. Розрахунок турбулентних потоків тепла, вологи й кількості руху.  

13. Однопараметрична модель примежового шару атмосфери. 

14. Нелінійна модель граничного шару атмосфери. 

15. Параметризація планетарного примежового шару атмосфери. 

16. Трансформація динамічних характеристик повітряного потоку при зміні 

шорсткості підстильної поверхні. 

 

Модуль 4. Дистанційні методи досліджень в метеорології 

1. Аерологічні методи вимірювання швидкості і напрямку вітру. 

2. Аерологічне вимірювання температури, тиску і вологості повітря. 

3. Радіолокація. Її зміст та основні принципи. 

4. Радіозондування. Принципи побудови та класифікація систем радіозондування. 

5. Особливості літакового зондування. 

6. Вимірювання метеорологічних елементів за допомогою аеростатів. 

7. Особливості ракетних вимірювань. 

8. Пасивне радіолокаційне зондування. Основні принципи та особливості 

вимірювань. 

9. Основи лазерного зондування. Методи вимірювань повітряних потоків, 

турбулентності та вологості атмосфери. 

10. Принципи акустичного зондування атмосфери. 

11. Вимірювання із застосуванням штучних супутників Землі. 

12. Комплексне температурно-вітрове зондування атмосфери. 

13. Метеорологічні  радіолокаційні станції. Їх будова та кваліфікація. 

13. Класифікація методів вимірювань. Особливості та основні відмінності 

дистанційного та контактного методів зондувань. 

14. Особливості радіолокаційного зондування  атмосфери. 

 

Модуль 5. Хімія атмосфери 

1. Атмосферний аерозоль: характеристика основних типів та механізмів формування. 

2. Ядра конденсації та їх роль у формуванні хімічного складу опадів. 

3. Хімічний склад атмосферних опадів. 

4. Кислотоутворюючі речовини та процеси їх виведення з атмосфери. 

5. Глобальний цикл вуглецю. 

6. Вуглекислий газ та його роль у формуванні парникового ефекту. 

7. Глобальний цикл азоту. 

8. Глобальний цикл сірки. 

9. Метан в атмосфері. 

10. Озон в атмосфері: стратосферний і тропосферний озон. 

11. Просторово-часові характеристики розподілу озону в атмосфері. 

12. Антропогенний вплив на озоновий шар та його наслідки. 

13. Радіоактивність атмосфери. 

14. Антропогенні джерела радіоактивності атмосфери. 

15. Аварія на ЧАЕС та її наслідки для атмосфери. 

 

Модуль 6. Екологічний моніторинг атмосфери 

1. Загальна характеристика забруднення атмосфери. 



2. Основні джерела забруднення повітря. 

3. Загальні уявлення про моніторинг довкілля. Обґрунтування доцільності його 

проведення. 

4. Організація спостережень за забрудненням атмосфери. Екологічний моніторинг 

атмосфери як складова частина моніторингу довкілля. Основна моніторингу забруднення 

атмосфери (ЗА). Задачі мережі моніторингу ЗА. 

5. Обстеження стану забруднення атмосфери. Програми і терміни   спостережень. 

Період і кількість спостережень.  

6. Критерії санітарно-гігієнічної оцінки якості атмосферного повітря  

7. Організація вимірювань рівня забруднення повітря, яке обумовлене викидами 

автомобільного транспорту. Вимірювання рівня забруднення атмосфери (РЗА), зумовленого 

викидами автомобільного транспорту. 

8. Відбір проб повітря для визначення концентрації забруднювальних домішок у 

атмосферному повітрі (прилади та методика). 

9. Технічні засоби і методи вимірювання забруднення атмосфери. 

10. Організація та проведення спеціальних досліджень стану забруднення атмосфери. 

11. Оцінка якості атмосферного повітря за санітарно-гігієнічними критеріями. 

12. Методики проведення спостережень за станом атмосферного повітря і 

попередження про критичні ситуації. 

13. Узагальнення даних спостережень за хімічним складом повітря. 

14. Прогноз і регулювання рівня забруднення атмосфери. 

15. Особливості вивчення рівня забруднення повітря промислових міст. 

 

Модуль 7. Синоптична метеорологія 

1. Класифікація атмосферних фронтів. Фронтогенез та фронтоліз. 

2. Висотні фронтальні зони та струминні течії. 

3. Поле вертикальних рухів. 

4. Типи циклонів та антициклонів. Умови виникнення, стадії розвитку. 

5. Перетворення енергії в процесах цикло- та антициклогенезу. 

6. Прогноз переміщення та еволюції атмосферних фронтів. 

7. Прогноз переміщення циклонів та антициклонів. 

8. Прогноз температури та вологості повітря. Прогноз заморозків. 

9. Прогноз облогових та зливових опадів.  

10. Прогноз конвективних метеорологічних явищ. 

 

Модуль 8. Агрометеорологія 

1. Вплив світла на ріст і розвиток рослин. Фотоперіодизм. 

2. Вплив температури повітря та температури ґрунту на ріст і  розвиток рослин. 

Термоперіодизм. 

3. Вплив вологості ґрунту на ріст і розвиток рослин. 

4. Категорії вологи в ґрунті та агрогідрологічні властивості ґрунту. 

5. Несприятливі агрометеорологічні явища теплого періоду. 

6. Несприятливі агрометеорологічні явища холодного періоду. 

7. Фітоклімат серед рослин. 

8. Агрокліматичне районування України. 

9. Категорії урожайності. 

10. Агрометеорологічні прогнози. 

 

Модуль 9. Основи біометеорології  

1. Клімат – як екологічний чинник оточуючого середовища. 

2. Життєзабезпечуюча роль світла, температури і вологості для живих організмів. 

Природні ритми. Світлоперіодизм.  

3. Пристосування організмів до кліматичних сезонів.  



4. Вплив метеорологічних чинників та рослинність. Екологія фотосинтезу. 

5. Загальні принципи адаптації на рівні організму тварин.  

6. Особливості теплообміну в екзотермних та ендотермних тварин.  

7. Метеорологічні чинники теплообміну людського організму. Метеорологічні 

складові тепловіддачі.  

8. Реакція людини на перегрів та переохолодження.  

9. Метеотропні ефекти від впливу окремих метеорологічних елементів і чинників 

атмосфери. Метеопатичні реакції і стани.  

10. Акліматизація.  

11. Індекси патогенності погоди. Метеопатичні фази погоди. Медико-метеорологічне 

прогнозування.  

12. Профілактика метеотропних реакцій та захворювань. 

13. Біокліматичні індекси. 

14. Оцінка меж кліматичної комфортності. Поняття про екстремальність середовища.  

15. Акліматизація, умови проживання, особливості захворювань та їх профілактика в 

сучасних кліматах. 

16. Клімат і житло. Метеорологічні впливи на житло. Нормативні оцінки 

мікроклімату жител.  

17. Клімат – як рекреаційний ресурс.  

18. Роль погоди і клімату в індустрії відпочинку, туризму та спорту.  

19. Курортні типи клімату. Курорти. Кліматотерапія та кліматопрофілактика. 
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