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ПЕРЕДМОВА 
 
Метеорологія та кліматологія належать до найдавніших наук. 

Опис атмосферних явищ подають Гіпократ (V–IV ст. до н. е.), 
Арістотель (IV ст. до н. е.). Арістотель у двох книгах “Метеоро-
логія” описав різні атмосферні явища, що відбуваються під 
впливом тепла, холоду, вологи, сухості. З часом уявлення людства 
про атмосферу, процеси, які у ній відбуваються, формування 
клімату, прогнозування погоди тощо значно поглибились. На 
метеорологію працює фізика, математика, хімія, гідродинаміка, 
географія, теплообмін, інформатика, кібернетика. Особливо важ-
лива функція належить застосуванню комп’ютерів, які з величез-
ною швидкістю дають змогу обробляти дані спостереження за 
атмосферою на метеорологічних станціях не лише однієї держави, 
але багатьох держав і континентів. Метеорологічні служби окремих 
держав представлені у Світовій метеорологічній організації. 

Метеорологія займається атмосферою, яка є тим середо-
вищем, без якого важко уявити існування людини. Ціле життя 
людини разом з господарською діяльністю відбувається в атмо-
сфері. Метеорологія складається з багатьох розділів, які пояснюють 
окремі атмосферні явища: вітер, опади, хмарність, циклональну 
діяльність, зміни тиску, атмосферні фронти тощо. 

Посібник призначений для студентів-екологів, які природне 
середовище, атмосферу як складову частину цього середовища 
розглядають з погляду існування біосфери, яка забезпечує опти-
мальні умови функціонування живих істот, насамперед людини. 

Бурхливий розвиток промисловості, сільськогосподарського 
виробництва, енергетики, транспорту супроводжується забруднен-
нями довкілля. Якщо тверді відходи, забруднені стічні води можливо 
вловити та знешкодити, то з викидами забруднень до атмосфери 
неможливо це зробити. Повітряними потоками вони переносяться на 
далекі відстані, незважаючи на кордони між країнами.  

Якщо ми говоримо про глобальні забруднення, то вони най-
більшою мірою стосуються атмосфери: парниковий ефект, руйну-
вання озонового шару, кислотні дощі, смоги. Найбільша тривога 
світової громадськості пов’язана з парниковим ефектом, через 
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викиди до атмосфери мільярдів тонн вуглекислого газу, який 
утворюється під час спалювання палива з метою вироблення 
енергії. Атмосфера може забезпечити альтернативне виробництво 
енергії, використовуючи сонячну та вітрову енергію. Запаси цієї 
відновлювальної енергії є невичерпні. 

З атмосферою пов’язані метеопатичні ефекти. Особливо на здо-
ров’я та самопочуття людей впливають зміни метеорологічних пара-
метрів: тиск, сонячне випромінювання, температура, вітер тощо.  

Сьогодні внаслідок зміни клімату відбувається танення льодо-
виків через зростання концентрації вуглекислого газу (за прогнозом 
його концентрація може сягнути у 2050 році 530 ррм). Це спричинить 
піднімання рівня Світового Океану, затоплення значних площ 
берегових територій. Можливе зникнення під водою поселень, міст, а 
можливо й цілих держав. Тут чітко простежується взаємозв’язок 
клімату та екологічних проблем. Необхідно захистити природу, 
зменшивши антропогенне навантаженняосферу.  

Навчальний посібник розрахований на студентів, які вивчають 
екологію, охорону навколишнього середовища, туризм, тобто для 
них атмосфера є середовищем, у якому найголовнішою є біосфера і в 
якому розвивається людська діяльність. Проблеми екоклімату ще не 
розвинені як цілісна наукова проблема, наприклад, як метеорологія, 
але відчувається зв’язок клімату з екологічними проблемами. Досить 
назвати лише одну глобальну проблему, яка впливає і на погоду, і на 
клімат. Це – проблема парникового ефекту, у впливі якого на 
кліматичні зміни уже ніхто не сумнівається.  

Складаю сердечну подяку доктору технічних наук, профе-
сору кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діялььності 
Національного університету “Львівська політехніка” О.А. Нагурсь-
кому, який є спеціалістом з теоретичної екології, за цінні вказівки 
щодо матеріалу посібника та допомогу у підготовці рукопису. 
Висловлюю подяку доктору технічних наук, завідувачу кафедри 
екології та збалансованого природокористування, професору  
М.С. Мальованому та доктору сільськогосподарських наук, завіду-
вачу кафедри екології та біології Національного університету вете-
ринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького, професору  
Р.П. Параняку за рецензування посібника. 




