
Гідрологія, метеорологія та кліматологія 

 

Спеціальність: 101 Екологія    

Код дисципліни: ОК 2.6      

 

Кафедра: Теоретичної механіки та гідравліки  

Лектор: доц., к.т.н. Біловол Олександр Васильович 

Контактний тел.: (057) 707-37-30 

E-mail: mechanics@khadi.kharkov.ua 

 

Семестр: 3,4 семестри  

Форма навчання: денна, заочна  

 

Електронний курс-ресурс: http://dl.khadi.kharkov.ua 

Особливості курсу: немає. 

Обсяг курсу: 6,0 кредити ЄКТС (180 годин), в тому числі лекції – 64 год., 

практичні заняття – 32 год., самостійна робота студента – 54 год., підготовка до 

екзамену – 30 год. 

 

Результати навчання:  

• Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі 

природничих наук, в тому числі процесів, що відбуваються в гідросфері та 

атмосфері Землі, які необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, 

охорони довкілля та оптимального природокористування. 

 

Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:  

пререквізити: 

• Геологія і геоморфологія; 

кореквізити: 

• Ґрунтознавство та рекультивація земель, 

• Моделювання та прогнозування стану довкілля. 

Короткий зміст навчальної програми:  

Річкова гідрологія Властивості природних вод. Вплив фізико-географічних 

характеристик річкового басейну на формування стоку. Льодово-термічний 

режим річок Гідрологія озер і водосховищ, гідрологія боліт, гідрологія 

підземних вод. Гідрологія льодовиків. Гідрологія Світового океану, водні 

ресурси України, їхнє використання і охорона. Гідрологія льодовиків. 

Гідрологія Світового океану, водні ресурси України, їхнє використання і 

охорона. Предмет, метод і зміст метеорології і кліматології. Повітря і 

атмосфера. Статика і термодинаміка атмосфери. Радіаційний режим атмосфери. 

Кліматоутворюючі процеси. Тепловий режим атмосфери. Вода в атмосфері. 

Баричне поле. Динаміка атмосфери. Кліматоутворення, класифікація кліматів, 

змінення клімату.  

 

Рекомендована література:  

http://dl.khadi.kharkov.ua/course/index.php?categoryid=31
mailto:mechanics@khadi.kharkov.ua
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Методи і критерії оцінювання, вимоги:  

Методи і критерії оцінювання: 

• виконання та захист практичних робіт (50 %); 

• підсумковий контроль (іспит): письмово-усна форма (50 %). 

Вимоги: до підсумкового контролю допускаються здобувачі, які успішно 

виконали та захистили практичні  роботи. 

 


