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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

Практычна ўся гаспадарчая дзейнасць і штодзённае жыццё людзей звязана 

з пагодна-кліматычнымі ўмовамі. Яны могуць як спрыяць, так і ствараць значныя 

складанасці для жыцця чалавека, наносяць істотныя страты розным галінам 

эканомікі і, у першую чаргу, такім кліматазалежным галінам як сельская, лясная 

і водная гаспадаркі, а таксама здароўю насельніцтва. 

Адсюль вынікае, што побач з выкарыстаннем у кожнай гаспадарчай галіне 

кліматычных даных, неабходна павышэнне ўзроўню метэаралагічнай і 

кліматычнай адукацыі любога спецыяліста, звязанага сваёй прафесійнай 

дзейнасцю з прыродай і прыродакарыстаннем.  

Мэтай дысцыпліны «Метэаралогія і кліматалогія» з’яўляецца засваенне 

студэнтамі-географамі навукі аб зямной атмасферы і фізічных працэсах, якія 

развіваюцца ў ёй і забяспечваюць фарміраванне надвор’я і клімату, знаёмства з 

заканамернасцямі кліматаўтварэння і геаграфічнага размеркавання клімату, а 

таксама з сучаснымі праблемамі метэаралогіі і кліматалогіі.  

Задачамі дысцыпліны з’яўляюцца: 

1) засвоіць веды аб будове атмасферы, яе хімічным складзе, прасторавым 

размеркаванні ціску, тэмпературы і вільготнасці, напрамку і хуткасці ветру і 

іншых метэаралагічных велічынь, працэсах трансфармацыі сонечнай радыяцыі і 

вады ў кліматычнай сістэме, цыркуляцыйных сістэмах у залежнасці ад 

геаграфічных чыннікаў; 

2) зразумець фізіка-хімічныя працэсы фарміравання надвор’я, радыяцыйны, 

цеплавы і водны рэжымы атмасферы і зямной паверхні, а таксама геаграфічныя 

(кліматычныя) заканамернасці іх размеркавання; 

3) уясніць геаграфічныя заканамернасці размеркавання клімату Зямлі і 

магчымасці выкарыстання яго рэсурсаў; 

4) засвоіць методыку арганізацыі метэаралагічных назіранняў, іх 

правядзення ў сістэме гідраметэаслужбы, а таксама апрацоўкі і аналіза 

метэаралагічных і кліматычных даных, іх выкарыстанне ў сінаптычным аналізе. 

Электронны ВМК скіроўвае студэнтаў на атрыманне сучасных уяўленняў 

аб атмасферных працэсах і заканамернасцях фарміравання надвор’я і клімату. 

З’яўленне новых даных, паняццяў і трактовак прывяло да ўзнікнення адпаведна 

новых навуковых накірункаў: дыстанцыйныя метады даследаванняў, ядзерная і 

хімічная метэаралогія, метэаралогія азону і аэразолі, аэранамія, эканамічная 

метэаралогія і іншых, што запатрабавала перагляду ўсталяваных поглядоў на 

шматлікія вядомыя праблемы.  

На працягу апошніх дзесяцігоддзяў на аснове фізіка-матэматычнага 

мадэліравання атмасферных працэсаў, выкарыстання дыстанцыйных метадаў, 

вынікаў міжнародных эксперыментаў і маніторынгавых назіранняў інтэнсіўна 

развівалася тэорыя клімату. Усё гэта ў той ці іншай меры знайшло 

адлюстраванне ў асобных модулях ЭВМК. 

Асаблівая ўвага звяртаецца на засваенне фізічнай сутнасці атмасферных 

з’яў і працэсаў, а таксама на прамыя і адваротныя сувязі, што існуюць паміж імі 

і асобнымі кампанентамі кліматычнай сістэмы – атмасферай, акіянамі, 
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крыясферай і сушай. Такі сістэмны падыход забяспечвае больш глыбокае 

разуменне ўмоў фарміравання надвор’я і клімату.  

Метэаралогія і кліматалогія маюць важнейшае значэнне ў вырашэнні 

геаграфічных праблем, абумоўленых гаспадарчай дзейнасцю чалавека. 

Атмасфера і яе склад, надвор’е і клімат з’яўляюцца важнейшымі абіятычнымі 

фактарамі развіцця біягеацэнозаў і існавання чалавека. Узмацненне 

антрапагеннай дзейнасці з’яўляецца адным з найбольш магутных фактараў, які 

парушае прыродныя сувязі паміж кампанентамі кліматычнай сістэмы. Таму ў 

ЭВМК знайшлі адлюстраванне ўяўленні аб фарміраванні надвор’я і развіцці 

кліматычнай сістэмы пад уздзеяннем прыродных і антрапагенных фактараў.  

Асноўным метадам даследавання, што ўжываецца ў метэаралогіі і 

кліматалогіі, з’яўляюцца стацыйныя назіранні і якасная ацэнка атмасферных 

працэсаў. Гэтыя працэсы адрозніваюцца зменлівасцю ў часе і прасторы, маюць 

складаны характар узаемадзеяння з зямной паверхняй і касмічным асяроддзем. 

У кожны момант часу атмасферныя працэсы разгортваюцца над усёй 

тэрыторыяй зямного шара, што патрабуе адпаведнай арганізацыі назіранняў за 

станам атмасферы. Ва ўсіх краінах свету арганізавана працуе сетка станцый 

гідраметэаралагічных назіранняў, якая дазваляе бесперапынна сачыць за станам 

атмасферы каля паверхні Зямлі і на розных вышынях. Праграма дысцыпліны 

прадугледжвае вывучэнне глабальнай сістэмы метэаралагічных назіранняў, 

фукцыянаванне метэаралагічнай станцыі і аўтаматызаваных сістэм, атрыманне і 

апрацоўку даных і іх выкарыстанне. 

Мяркуецца, што спецыяліст-географ павінен разумець сувязі і месца данай 

дысцыпліны ў сістэме фізічных і геаграфічных навук. Таму ЭВМК 

“Метэаралогія і кліматалогія” скіроўвае навучэнцаў на засваенне разумення 

цеснаты сувязяў з такімі навукамі, як геамарфалогія, геафізіка, фізіка мора, 

акіяналогія, гідралогія, гляцыялогія і інш. 

У аснову структуравання Электроннага ВМК дысцыпліны пакладзены 

прынцып модульнага падыходу, які прадугледжвае парцыяльны падзел 

тэарэтычнага і практычнага матэрыялу на самастойныя і адначасова 

ўзаемазвязаныя часткі – модулі. Па кожнаму модулю ў адпаведнасці з яго мэтай 

і задачамі па засваенню студэнтамі матэрыялу распрацаваныя і 

выкарыстоўваюцца пэўныя вучэбна-метадычныя тэхналогіі, якія аб’яднаныя ў 

адзіную і цэльную адукацыйную сістэму – вучэбна-метадычны комплекс.  

ЭВМК па вучэбнай дысцыпліне “Метэаралогія і кліматалогія” складаецца з 

наступных раздзелаў: 

- тэарэтычны раздзел, які ўключае аўтарскія навучальныя дапаможнікі для 

тэарэтычнага вывучэння дысцыпліны “Метэаралогія і кліматалогія”, складзеныя 

ў адпаведнасці з вучэбнай праграмай дысцыпліны і якія з'яўляюцца базавай 

асновай фарміравання тэарэтычных ведаў, а таксама матэрыялы асобных лецый 

і спасылкі на лекцыі на адукацыйным партале БДУ; 

- практычны раздзел, які ўключае заданні для правядзення практычных 

работ, заданні для кіруемай самастойнай работы студэнта; для кожнай работы 

пазначаны зыходныя матэрыялы, апісаны парадак выканання; для асобных работ 

прыведзены прыклады выканання заданняў; 
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- раздзел кантролю ведаў складаецца з рэкамендацый да правядзення 

калёквіума, прыкладнага пераліку заданняў у тэставай форме для прамежкавага 

і выніковага кантролю ведаў, прыкладнага пераліку пытанняў да экзамена; 

- дапаможны раздзел адлюстроўувае змест праграмных пытанняў 

дысцыпліны, уключае спісу рэкамендаванай літаратуры,а таксама спасылкі на 

электронныя рэсурсы. 

 “Метэаралогія і кліматалогія” вывучаецца ў 2-ім семестры дзеннай формы 

атрымання вышэйшай адукацый. Усяго на яе вывучэнне адведена: 

- для спецыяльнасцей 1-31 02 01 «Геаграфія (па напрамках)», напрамак 

спецыяльнасці 1-31 02 01-02 «Геаграфія (навукова-педагагічная дзейнасць)» і 1-

33 01 02 «Геаэкалогія» - 156 гадзін, у тым ліку 78 аўдыторных гадзін, з іх: лекцыі – 

42 гадзіны, практычныя заняткі – 32 гадзіны, КСР (ДН) – 4 гадзіны; 

- для спецыяльнасці 1-56 02 02 «Геаінфармацыйныя сістэмы (па накірунках)», 

напрамак спецыяльнасці 1-56 02 02-01 «Геаінфармацыйныя сістэмы (зямельна-

кадастравыя)» - 162 гадзіны, у тым ліку 78 аўдыторных гадзін, з іх: лекцыі – 

42 гадзіны, практычныя заняткі – 32 гадзіны, КСР (ДН) – 4 гадзіны; 

- для спецыяльнасці 1-31 02 02 «Гідраметэаралогія» - 120 гадзін, у тым ліку 80 

аўдыторных гадзін, з іх: лекцыі – 42 гадзіны, практычныя заняткі – 34 гадзіны, 

КСР (ДН) – 4 гадзіны; 

- для спецыяльнасці 1-31 02 03 «Космааэракартаграфія» - 120 гадзін, у тым ліку 

70 аўдыторных гадзін, з іх: лекцыі – 42 гадзіны, практычныя заняткі – 24 гадзіны, 

КСР (ДН) – 4 гадзіны. 

Працаёмкасць навучальнай дысцыпліны складае: 

- для спецыяльнасцей 1-31 02 01 «Геаграфія (па напрамках)», напрамак 

спецыяльнасці 1-31 02 01-02 «Геаграфія (навукова-педагагічная дзейнасць)», 1-

33 01 02 «Геаэкалогія», -56 02 02 «Геаінфармацыйныя сістэмы (па накірунках)», 

напрамак спецыяльнасці 1-56 02 02-01 «Геаінфармацыйныя сістэмы (зямельна-

кадастравыя)» - 4,5 заліковыя адзінкі; 

- для спецыяльнасцей 1-31 02 02 «Гідраметэаралогія», 1-31 02 03 

«Космааэракартаграфія» - 3 заліковыя адзінкі. 

Форма бягучай атэстацыій па ўсіх спецыяльнасцях – экзамен. 
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1. ТЭАРЭТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ 

 

1.1. Тэматыка лекцый 

1. Прадмет вывучэння метэаралогіі і кліматалогіі, сувязь з фізічнымі і 

геаграфічнымі навукамі. 

2. Метады даследавання ў метэаралогіі і кліматалогіі. 

3. Міжнароднае супрацоўніцтва ў метэаралогіі і кліматалогіі. 

4. Вертыкальная будова атмасферы. Хімічны склад паветра. 

5. Фізічныя ўласцівасці паветра. 

6. Адыябатычныя працэсы ў атмасферы. 

7. Сонечная радыяцыя і яе пераўтварэнне ў атмасферы. 

8. Сумарная сонечная радыяцыя і радыяцыйны баланс. 

9. Прычыны змянення тэмпературы паветра і падсцілаючай паверхні. 

10. Геаграфічнае размеркаванне тэмператур паветра і кантынентальнасці 

клімату. 

11. Вадзяная пара ў атмасферы. Характарыстыкі вільготнасці паветра. 

12. Кандэнсацыя і сублімацыя ў атмасферы. Воблакі. 

13. Атмасферныя ападкі і з'явы. Снегавое покрыва. 

14. Барычнае поле. 

15. Вецер. Сілы, якія дзейнічаюць на вецер. 

16. Уласцівасці агульнай цыркуляцыі атмасферы. Цыркуляцыя ў тропіках. 

17. Цыркуляцыя пазатрапічных шырот. Мясцовыя вятры. 

18. Сусветная служба надвор’я. 

19. Климатаўтварэнне. 

20 Класіфікацыя клімату. Кліматы Зямлі. 

21. Змяненні клімату. 

 

1.2. Метадычныя рэкамендацыі да вывучэння лекцыйных матэрыялаў 

Тэарэтычнае засваенне праграмы па дысцыпліне “Метэаралогія і 

кліматалогія” ажыццяўляецца ў межах падручнікаў, зацверджаных 

Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. У падручніках выкарыстаны 

шматгадовы аўтарскі (П.А Каўрыга) досвед выкладання данай дысцыпліны.  

 

1. Каўрыга, П. А. Метэаралогія і кліматалогія / П. А. Каўрыга. – Мінск: 

РІВШ. Ч. 1 – 2015. – 236 с. 

У падручніку выкладзены фізічныя асновы метэаралогіі – навукі аб 

атмасферы Зямлі і фізіка-хімічных працэсах фарміравання надвор’я і клімату, 

разгледжаны кліматаўтваральныя працэсы – цеплаабмен і вільгацезварот, 

заканамернасці радыяцыйных працэсаў і вадаабмену, якія бесперапынна 

ажыццяўляюцца ў межах кліматычнай сістэмы і фарміруюць разнастайныя тыпы 

надвор’я. Даюцца ўяўленні аб барычным полі і барычных сістэмах, паказана іх 

сувязь з полем ветру, атмасфернымі франтамі і воблачнасцю. 

 

https://edugeo.bsu.by/course/view.php?id=130#section-2
https://edugeo.bsu.by/course/view.php?id=130#section-2
https://edugeo.bsu.by/course/view.php?id=130#section-3
https://edugeo.bsu.by/course/view.php?id=130#section-4
https://edugeo.bsu.by/course/view.php?id=130#section-5
https://edugeo.bsu.by/course/view.php?id=130#section-6
https://edugeo.bsu.by/course/view.php?id=130#section-7
https://edugeo.bsu.by/course/view.php?id=130#section-8
https://edugeo.bsu.by/course/view.php?id=130#section-9
https://edugeo.bsu.by/course/view.php?id=130#section-10
https://edugeo.bsu.by/course/view.php?id=130#section-11
https://edugeo.bsu.by/course/view.php?id=130#section-11
https://edugeo.bsu.by/course/view.php?id=130#section-12
https://edugeo.bsu.by/course/view.php?id=130#section-13
https://edugeo.bsu.by/course/view.php?id=130#section-14
https://edugeo.bsu.by/course/view.php?id=130#section-15
https://edugeo.bsu.by/course/view.php?id=130#section-16
https://edugeo.bsu.by/course/view.php?id=130#section-17
https://edugeo.bsu.by/course/view.php?id=130#section-18
https://edugeo.bsu.by/course/view.php?id=130#section-19
https://edugeo.bsu.by/course/view.php?id=130#section-20
https://edugeo.bsu.by/course/view.php?id=130#section-21
https://edugeo.bsu.by/course/view.php?id=130#section-22
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2. Каўрыга, П. А. Метэаралогія і кліматалогія / П. А. Каўрыга. – Мінск : 

РІВШ. Ч. 2. – 2015. – 212 с. 

Выкладаюцца агульныя пытанні кліматалогіі, фізічныя працэсы 

фарміравання розных тыпаў клімату, іх геаграфічнае размеркаванне на Зямлі. 

Разглядаюцца цыркуляцыйныя і геаграфічныя чыннікі клімату, якія 

мадэфікуюць глабальны клімат і ствараюць асобныя тыпы лакальнага клімату, 

вызначаны іх колькасныя велічыні. Прыводзяцца звесткі з сінаптычнай 

метэаралогіі, мікракліматалогіі, а таксама аб клімаце ў геалагічным мінулым і 

сучасных яго змяненнях, абумоўленых антрапагеннымі ўздзеяннямі. 

 

3. Каўрыга, П.А. Геаграфія кліматаў Зямлі: вучэб. дапам / П. А. Каўрыга. – 

Мінск, БДУ. – 2007. – 172 с.  

У дапаможніку разгледжаны фізічныя працэсы фарміравання розных тыпаў 

клімату – цеплаабмен, вільгацезварот і агульная цыркуляцыя атмасферы, прамыя 

і адваротныя сувязі, якія здзейсняюцца праз рэчыўнаэнергетычнае 

ўзаемадзеянне паміж асобнымі кампанентамі ў кліматычнай сістэме. Выкладзена 

класіфікацыя і дадзена колькасная характарыстыка паясоў і тыпаў клімату. 

Асветлены пытанні змянення і вагання клімату ў геалагічным мінулым і ў 

гістарычны час. Для студэнтаў геаграфічных і экалагічных спецыяльнасцей. 

Распрацаваныя прэзентацыі лекцый уяўляюць вучэбныя матэрыялы, 

выкананыя ў PowerPoint, структураваныя ў адпаведнасці з тэматычным планам 

вучэбнай праграмы. 

Разгорнуты тэарэтычны агляд прыведзены на адукацыйным партале БДУ. 

Кожнае пытанне размешчана на асобнай старонцы ў межах тэмы адпаведнай 

лекцыі. Спасылкі на кожную з лекцый прыведзены ў пункце 1.1. Самі лекцыі 

ўключаюць спасылкі на знешнія адкацыйныя рэсурсы. Выкладанне лекцыі ў 

дыстанцыйнай форме прадугледжвае выкарыстанне магчымасцей 

відэаканференцыі, падчас якой дэманструецца прэзентацыя, з магчымасцю 

адваротнай сувязі са студэнтамі. Да кожнай лекцыі распрацаваны пытанні для 

замацавання ведаў, на якія студэнты адказваюць пасля вывучэння тэарэтычных 

матэрыялаў, учас выканання тэставых заданняў. 

У пункце 1.3 прыведзены матэрыялы асобных лекцый, якія дазваляюць 

лепш зразумець сінаптычныя працэсы і механізмы іх ажыццяўлення. 

 

1.3. Матэрыялы лекцый 

1.3.1. Лекцыя на тэму: “Сусветная служба надвор’я” 

План лекцыі: 

1. Дзяржаўная служба надвор’я і яе задачы. 

2. Сусветная служба надвор’я (ССН) – праграма Сусветнай метэаралагічнай 

арганіцацыі. 

3. Сінаптычная карта і сінаптычны аналіз. 

 

https://geo.bsu.by/index.php/departments/hydrometeo/prezentatsii-lektsij.html
https://edugeo.bsu.by/course/view.php?id=130
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Кожная краіна свету мае сваю дзяржаўную службу надвор’я, асноўнымі 

задачамі якой з’яўляюцца: 

 арганізацыя гідраметэаралагічных назіранняў за станам атмасферы, вады, 

ростам сельскагаспадарчых культур, складам і ўзроўнем забруджвання 

атмасфернага паветра, глебы і водаў, за радыяцыйнымі ўмовамі; 

 збор, аналіз, апрацоўка і распаўсюджванне вынікаў гідраметэа-ралагічных 

назіранняў; 

 забеспячэнне прамысловых і сельскагаспадарчых прадпрыемстваў і 

ўстаноў прагнозамі надвор’я, данымі гідраметэаралагічных умоў на рэках, азёрах 

і вадасховішчах, стану сельскагаспадарчых культур, узроўню забруджвання 

атмасферы, глебы і водаў, радыяцыйных умоў; 

 складанне і выданне навукова-практычных даведнікаў аб кліма-тычных, 

агракліматычных і водных рэсурсах, гідраметэаралагічным рэжыме, узроўні 

забруджвання навакольнага асяроддзя; 

 вядзенне фонду даных: збор, улік, захаванне і выдача матэрыялаў 

гідраметэаралагічных назіранняў зацікаўленым установам і асобам. 

Дзяржаўныя службы надвор’я ўсіх краін уваходзяць у Сусветную службу 

надвор’я (ССН), якая падпарадкоўваецца Сусветнай метэаралагічнай 

арганізацыі (СМА). ССН уяўляе сабой сістэму з трох узаемадзейных 

кампанентаў: глабальнай сістэмы назіранняў, глабальнай сістэмы тэлесувязі і 

глабальнай сістэмы па апрацоўцы даных і захаванню матэрыялаў. 

Глабальная сістэма назіранняў (ГСН) уключае метэаралагічныя, 

актынаметрычныя, аэралагічныя, аграметэаралагічныя, гідралагічныя, 

акіянаграфічныя гідраметэаралагічныя станцыі, а таксама станцыі ракетнага 

зандзіравання атмасферы, караблі надвор’я і метэаралагічныя спадарожнікі. 

Глабальная сістэма тэлесувязі (ГСТ) прызначана для хуткага абмену 

данымі назіранняў і апрацаванай інфармацыяй. Яна ўключае кабельныя, радыё- 

і спадарожнікавыя ланцугі, якія звязваюць сусветныя, рэгіянальныя і 

нацыянальныя метэаралагічныя цэнтры.  

Глабальная сістэма па апрацоўцы даных і захаванні матэрыялаў (ГСАД) 

складаецца з трох сусветных (у Вашынгтоне, Мельбурне, Маскве), 25 

рэгіянальных, а таксама нацыянальных метэаралагічных цэнтраў. 

Сусветныя метэаралагічныя цэнтры атрымліваюць і захоўваюць даныя 

глабальнай сістэмы назіранняў. На аснове даных складаюцца разнастайныя 

карты аналізу і прагнозу надвор’я для ўсяго зямнога шара і асобных паўшар’яў. 

З дапамогай ГСТ аналітычныя і прагнозныя карты перадаюцца ў нацыянальныя 

метэаралагічныя цэнтры для складання прагнозу надвор’я для канкрэтнай 

тэрыторыі. 

Рэгіянальныя метэаралагічныя цэнтры праводзяць аўтаматызаваную 

апрацоўку даных і складаюць прагнозы для буйных частак свету – акіянаў, 

мацерыкоў і пэўных тэрыторый (рэгіёнаў). Рэгіянальныя прагнозы 

выкарыстоўваюць у нацыянальных метэаралагічных цэнтрах для ўдакладнення 

сваіх прагнозаў. 
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Першасная гідраметэаралагічная інфармацыя апрацоўваецца (кадзіруецца)  

непасрэдна на метэаралагічных станцыях і перадаецца пры дапамозе 

персанальных камп’ютэраў у нацыянальныя цэнтры надвор’я, якія 

ажыццяўляюць апрацоўку даных для ўласнага выкарыстання і перадачы ў 

рэгіянальныя цэнтры. 

Прагноз надвор’я. Метады прагноза. Раздзел метэаралогіі, які вывучае 

атмасферныя працэсы з мэтаю прадказання надвор’я, называецца сінаптычнай 

метэаралогіяй. Прагноз надвор’я – навукова абаснованае меркаванне аб будучым 

стане надвор’я ў дадзеным раёне на пэўны перыяд. Першы ў гісторыі прагноз 

надвор’я паявіўся ў Англіі 1 жніўня 1861 года ў газеце Times, складзены Роберта 

Фіцроям. Першы тэлевізійны прагноз надвор’я быў паказаны таксама ў Англіі 11 

лістапада 1936 года. 

Прагнозы складаюцца дзяржаўнымі гідраметэаслужбамі. Прагнозы 

падзяляюцца паводле заўчаснасці – працягу перыяду, на які распрацоўваецца 

прагноз: 

 звышкараткатэрміновыя (ЗКПН) – на 12 гадзін; 

 караткатэрміновыя (КПН) – ад 12 да 36 гадзін; 

 сярэднятэрміновыя (СПН) – ад 36 гадзін да 10 сутак; 

 доўгатэрміновыя (ДПН) – ад 10 сутак да сезона (3 месяцы); 

 звышдоўгатэрміновыя (ЗДПН) – больш за 3 месяцы (год, некалькі год). 

Апраўдваюцца прагнозы тым менш, чым даўжэй іх заўчаснасць. 

Дакладнасць апраўдання ЗКПН складае каля 95–96 %, КПН – 85–95 %, СПН 65–

80 %, ДПН – 60–65 %, ЗДПН – каля 50 %. 

Прагнозы падзяляюцца па тыпам у залежнасці ад мэты, для якой яны 

распрацоўваюцца: 

 прагнозы агульнага карыстання, якія друкуюцца ў СМІ і на інтэрнет-

сайтах, якія ўтрымліваюць кароткую інфармацыю аб воблачнасці, атмасферных 

ападках, ветру, тэмпертуры, вільготнасці паветра і атмасферным ціску; 

 авіяцыйныя прагнозы падрабязную характарыстыку аб ветру, бачнасці, 

атмасферных з’явах, воблачнасці, тэмпературы паветра; 
 марскія і рачныя прагнозы ўтрымліваюць падрабязную характарыстыку 

ветру, хваляванняў, атмасферных з’яў, тэмпературы паветра; 

 сельскагаспадарчыя (аграметэаралагічныя) прагнозы ўтрымліваюць 

характарыстыку атмасферных ападкаў і тэмпературы паветра. 

У аснове прадказання надвор’я ляжаць розныя метады. Галоўны з іх – 

сінаптычны метад. Яго дапаўняюць вылічальны гідратэрмадынамічны метад 

(мадэліраванне), метад аналагаў, касмічны метад. 

Сінаптычны метад прагназавання з’яўляецца якасным метадам. Ён 

заключаецца ў аналізе сінаптычных карт і карт барычнай тапаграфіі. Пры гэтым 

будуюцца аэралагічныя дыяграмы, вертыкальныя разрэзы размеркавання 

тэмпературы, стратыфікацыі і інш. 

Сінаптычны аналіз – гэта аналіз сінаптычных карт, карт барычнай 

тапаграфіі, аэралагічных дыяграм, вертыкальных профіляў тэмпературы, 

вільготнасці і стратыфікацыі атмасферы, а таксама спадарожнікавых здымкаў 

воблачнасці. Дадзены аналіз дазваляе ўстанавіць фактычны стан сінаптычных 

http://nyagantel.ru/telecommunikacii/Times
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аб’ектаў і вызначыць сінаптычнае становішча ў пэўны тэрмін назіранняў. Да 

сінаптычных аб’ектаў адносяцца барычныя сістэмы, атмасферныя франты і 

паветраныя масы, а таксама цыклоны і антыцыклоны.  

Сінаптычная карта ўяўляе геаграфічную аснову, на якую лічбамі і знакамі 

нанесены даныя сеткі метэастанцый, атрыманыя за пэўны тэрмін назіранняў 

(малюнак 1). Гэта прыземныя карты надвор’я, таму што яны складаюцца паводле 

даных метэастанцый. Акрамя таго, паводле даных радыёзандзіравання 

атмасферы складаюцца вышынныя карты надвор’я.  

Метэаэлементы наносяцца на геаграфічную аснову пры дапамозе лічбаў і 

ўмоўных значкоў. Чытанне карты заключаецца ў правільным разуменні гэтых 

лічбаў і значкоў. Пры гэтым улічваецца лагічная сувязь паміж элементамі 

надвор’я. Аналізуючы сінаптычную карту, устанаўліваюць фактычны стан 

атмасферы на момант назірання. Вызначаюць характар і размеркаванне 

сінаптычных аб’ектаў – насьбітаў надвор’я. Да іх адносяцца тыпы, рух і 

эвалюцыя паветраных мас, атмасферных франтоў, барычных сістэм, цыклонаў і 

антыцыклонаў. 

 

 
Малюнак 1 – Сінаптычная карта. 

 

Галоўнае прызначэнне сінаптычных карт не ў інфармацыі, а ў прагнозе 

чакаемых змяненняў надвор’я. Задача заключаецца ў вызначэнні, як павінны 

перамяшчацца і змяняцца сінаптычныя аб’екты. Пры гэтым карыстаюцца 

экстрапаляцыяй у часе, г. зн. дапускаюць, што за пэўны прамежак часу, звычайна 
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праз 3 гадзіны паміж тэрмінамі назірання на МС, атмасферныя працэсы будуць 

працякаць з той жа хуткасцю і ў тым жа напрамку, што і на момант назірання. На 

гэтай аснове складаюць прагноз сінаптычнага палажэння.  

Да сярэдзіны ХХ ст. сінаптычныя карты, карты барычнай тапаграфіі і 

прагнозныя карты складаліся ўручную ў кожным нацыянальным 

гідраметэацэнтры. У 1960-х гг. была распрацавана і ўкаранёна перадача карт з 

сусветных і рэгіянальных метэаралагічных цэнтраў па каналах факсімільнай 

сувязі пры дапамозе спецыяльнага абсталявання. Факсімільны спосаб перадачы 

карт забяспечыў іх атрыманне ў любым месцы зямнога шара, у тым ліку на 

самалётах, марскіх суднах і г. д.  

На пачатку 1990-х гг. пачала выкарыстоўвацца аўтаматызаваная 

геаінфармацыйная сістэма (ГІС) апрацоўкі метэаралагічнай інфармацыі – ГІС-

Метэа. Гэта сістэма ўяўляе праграмны комплекс, які забяспечвае прыём, 

апрацоўку, захаванне і выкарыстанне даных назіранняў у сістэме «Microsoft 

Windows». На аснове праграмнага комплексу ГІС-Метэа ў Белгідраметэацэнтры 

ўстаноўлена аўтаматызаванае рабочае месца (АРМ) сіноптыка. Пры дапамозе 

АРМ складаюцца электронныя сінаптычныя карты, неабходныя для работы 

сіноптыкаў і стварэння прагнозу надвор’я. 

У сістэму ГІС-Метэа ўваходзіць геаграфічная аснова для ўсяго зямнога 

шара з высокім і сярэднім распазнаваннем ад 1 да 10 км. Гэта дазваляе 

атрымліваць бланкі карт і выкарыстоўваць іх у якасці  геаграфічнай асновы для 

складання аператыўных сінаптычных карт у маштабе ад 10 да 100 км у 1 см.  

Другой часткай сістэмы ГІС-Метэа з’яўляецца база даных, якая ўтрымлівае 

гідраметэаралагічную інфармацыю, неабходную для стварэння аператыўных 

сінаптычных карт. База даных фарміруецца на ПЭВМ, якая прымае тэлеграмы з 

данымі назіранняў, што праводзяцца на метэастанцыях. На аснове базы даных на 

той жа ПЭВМ складаюцца сінаптычныя карты і выдаюцца прагнозы ў кодах 

GRID і GRIB.  

ГІС-Метэа забяспечвае прадукцыйную працу сіноптыка і дазваляе 

атрымліваць разліковыя электронныя карты метэаралагічных велічынь за любы 

перыяд часу, напрыклад, сумы ападкаў за суткі і месяц, экстрэмальныя 

тэмпературы. 

Сінаптычныя карты, якія ствараюцца па тэхналогіі ГІС-Метэа, уяўляюць 

сабой шматслойнае адлюстраванне разнастайных велічынь у выглядзе лічбаў і 

сімвалаў, а таксама ізаліній і контураў, рознакаляровых штрыховак і залівак. На 

адной карце можа размяшчацца любая колькасць слаёў. У працэсе работы адна 

неабходная частка гэтых слаёў-велічынь выкарыстоўваецца ў сінаптычным 

аналізе, а другая – захоўваецца ў памяці ПЭВМ для вырашэння іншых задач, 

напрыклад для метэаралагічнага абслугоўвання розных галін гаспадаркі або 

прагназіравання небяспечных з’яў. 

На электроннай карце размешчаны таксама вынікі інтэгральных і 

дыферэнцыяльных разлікаў прагнозу метэаралагічных велічынь, франтальных і 

воблачных сістэм, траекторый перамяшчэння сінаптычных аб’ектаў. На аснове 

ўраўненняў гідратэрмадынамікі разлічваюць вертыкальныя рухі паветра ў 

свабоднай атмасферы і яе памежным слоі, а таксама вертыкальныя профілі 
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тэмпературы, ветру і характарыстыкі турбулентнасці ў слоі ад паверхні зямлі да 

вышыні 2 км. Такім чынам даецца лікавы прагноз надвор’я, што істотна 

павялічвае дакладнасць сінаптычнага метаду прагнозу.  

Праграмна-інфармацыйная і разліковая ГІС-Метэа ўключае зручны 

графічны інтэрфейс і забяспечвае магчымасць аналізу і апрацоўку шматслойных 

карт непасрэдна на экране манітора. Тым самым яна дазваляе сіноптыку 

выконваць свае службовыя функцыі ў аўтаматызаваным замкнутым цыкле на 

«беспапяровай тэхналогіі». Праграмныя сродкі забяспечваюць кругласутачнае 

функцыяніраванне гідраметэацэнтра і даюць магчымасць ствараць каля 200 

электронных карт для факсімільнай перадачы знешнім спажыўцам. 

Выкарыстанне ў аператыўнай рабоце аўтаматызаванай тэхналогіі ГІС-

Метэа карэнным чынам змяніла характар работы сіноптыка. Яна дазваляе на 

сучасным узроўні вырашыць праблему архівацыі (захоўвання) 

гідраметэаралагічнай інфармацыі. Вядома, што сінаптычныя карты, якія раней 

складаліся на паперы, патрабуюць спецыяльных умоў захавання і з цягам часу 

становяцца непрыдатнымі для выкарыстання. 

На цяперашні час уся аператыўная інфармацыя, трансфармаваная ў 

тэхналагічных ланцугах ГІС-Метэа, захоўваецца ў архіўнай базе на кампакт-

дысках. Пры неабходнасці з архіўнай базы могуць быць атрыманы карты, якія 

адлюстроўваюць інфармацыю пра любы сінаптычны аб’ект ці метэаралагічную 

велічыню. 

У вылічальных (лікавых) метадах таксама ўлічваюцца гарызантальны 

перанос паветра, альбеда, шурпатасць паверхні, вільгацеўтрыманне глебы, 

размеркаванне снега, лёду, араграфіі і інш. У выніку інтэгрыравання ўраўненняў 

разлічваюцца будучыя палі ціску, тэмпературы, ветру каля паверхні зямлі і на 

розных вышынях. 

Прадказальнасць надвор’я складае 2 тыдні. На больш доўгія тэрміны 

практычна не магчыма прадказаць канкрэтную з’яву надвор’я, напрыклад, ці 

будзе дождж у пэўным месцы і ў пэўны час. Гэта абумоўлена тым, што мы не 

ведаем дакладна пачатковы стан атмасферы, пры інтэгрыраванні ўраўненняў 

дапускаюцца памылкі, не поўнасцю ўлічваецца ўздзеянне падсцільнай паверхні 

і космасу. 

Касмічныя метады ўсталяваліся з моманту паяўлення спадарожнікаў. З 

метэаралагічных спадарожнікаў атрымоўваюць фотаздымкі воблачнасці, якая 

адлюстроўвае сінаптычны стан атмасферы. На спадарожнікавых здымках 

адсочваецца эвалюцыя палей воблачнасці ў барычных сістэмах і на франтах. 

Касмічныя здымкі дэшыфрыруюцца, на іх аснове будуюцца карты нефаналізу, 

якія абагульняюць воблачныя сістэмы. Касмічныя здымкі і карты нэфаналізу 

дапаўняюць сінаптычныя карты, што з’яўляецца асновай аналізу і прагнозу 

надвор’я (малюнак 2).  

На касмічных здымках масівы суцэльнай воблачнасці адлюстроўваюць 

развіццё і перамяшчэнне цыклонаў і франтальных зон. Малавоблачнае і яснае 

надвор’е характэрна для антыцыклонаў, грэбняў і размытых барычных палей. 
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Малюнак 2 – Спадарожнiкавы здымак воблачнага поля ў бачным дыяпазоне. 

 

Палосы суцэльнай воблачнасці адпавядаюць франтальным зонам. Агульны 

напрамак такіх палос праходзіць паралельна лініі фронту. Пры дапамозе палос 

суцэльнай воблачнасці ўдакладняюць становішча франтоў на сінаптычнай карце. 

Воблачныя палосы на касмічных здымках дапамагаюць выявіць франты, якія не 

магчыма заўважыць па наземным назіранням. Асабліва карысныя 

спадарожнікавя здымкі, зробленыя над акіянамі, дзе вельмі рэдкая сетка 

наземных назіранняў. 

Віхравую спіралепадобную форму воблачная маса набывае па меры 

развіцця цыклону (малюнк 3). У аклюзаваным цыклоне халодны і цёплы франты 

злучаюцца ў адзіную спіраль. Пры гэтым цёплы сектар цыклону памяншаецца, а 

ў яго тылавой частцы ўсталёўваецца малавоблачнае надвор’е. Тут развіваюцца 

грады кучава-падобных воблакаў. 
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Малюнак 3 – Спадарожнікавы здымак воблачнага віхру ў аклюзаваным 

цыклоне над Заходняй Еўропай. 

 

На малюнку 4 паказана дэшыфраваная сінаптычная сітуацыя 

спадарожнікавага здымка воблачнага поля ў інфрачырвоным дыяпазоне 

выпраменьвання. Вядома, што зямная паверхня і воблакі згодна са сваёй 

тэмпературай выпраменьваюць даўгахвалевую, так званую цеплавую радыяцыю. 

Розная шчыльнасць колеру адпавядае рознай тэмпературы зямной паверхні і 

верхняй мяжы воблакаў. 
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Малюнак 4 – Распазнаная сінаптычная сітуацыя на спадарожнікавым здымку 

(у інфрачырвоным дыяпазоне) воблачнага поля (нефаналіз). 

 

Пры дапамозе спадарожнікавага здымка воблачнасці распазнаны 

сінаптычныя аб’екты: вобласці высокага і нізкага ціску, становішча 

атмасферных фронтаў, атмасферныя з’явы (дождж, снег, галалёд, туман, 

пясчаныя буры, навальніцы і інш.), аб’екты на зямной паверхні і г. д. 

 

 

1.3.2. Лекцыя на тэму: “Барычнае поле” 

 

План лекцыі: 

1. Поле метэаралагічных велічынь; 

2. Барычнае поле; 

3. Барычныя сістэмы; 

4. Карты абсалютнай барычнай тапаграфіі; 

5. Карты адноснай барычнай тапаграфіі; 

6. Гарызантальны барычны градыент; 

7. Змяненні барычнага градыента з вышынёй. 
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1. Поле метэаралагічных велічынь 

У метэаралогіі полем называецца прасторавае размеркаванне пэўнай 

метэаралагічнай велічыні: сонечнай радыяцыі, тэмпературы, атмасфернага ціску, 

ветру, вертыкальных рухаў, вільготнасці, воблачнасці, ападкаў і інш. 

Поле метэаралагічнай велічыні – гэта скалярнае неперарыўнае поле, якое 

характарызуецца ў любым пункце прасторы адзіным лікавым значэннем. 

Скалярнае поле любой метэавелічыні можна ўявіць як сістэму паверхняў. 

Кожная асобная паверхня сістэмы праходзіць праз пункты з аднолькавым 

значэннем гэтай велічыні, г. зн., што на такой паверхні метэавелічыня мае пэўнае 

пастаяннае значэнне. Пры перасячэнні поля гарызантальнай або вертыкальнай 

плоскасцю ўтвараецца сістэма ліній роўных значэнняў данай метэавелічыні, або 

ізалініі. Калі размова ідзе пра атмасферны ціск – гэта ізабары, а калі пра 

тэмпературу – ізатэрмы і г. д. 

У трохмернай прасторы скалярнае поле метэавелічыні характарызуецца не 

толькі аднолькавым лікавым значэннем у кожным пункце, але і вектарам, у 

напрамку якога мяняецца даная велічыня. Колькасная мера змянення 

метэавелічыні ў прасторы – яе градыент. Пад градыентам (grad f) метэавелічыні 

f разумеецца вектар, напрамак якога супадае з нармаллю N да паверхні 

аднолькавага значэння данай метэавелічыні. Градыент метэавелічыні 

характарызуе яе змяненне на адзінку адлегласці ў напрамку вектара, а па модулю 

роўны вытворнай ад f  па N  з адваротным знакам: 

 

grad f = –df/dN. 

 

Лічыцца, што градыент метэавелічыні мае дадатнае значэнне, калі ён 

супадае з напрамкам памяншэння гэтай велічыні. Пры сінаптычным аналізе 

вызначаюць гарызантальны і вертыкальны градыенты метэавелічыні. Паколькі 

нармаль N скіравана ў бок памяншэння метэавелічыні, то гарызантальны 

градыент заўсёды дадатны. Вертыкальны градыент можа быць як дадатным, так 

і адмоўным. Калі велічыня f памяншаецца з падняццем уверх, то яе вертыкальны 

градыент дадатны, а калі яна павялічваецца, то – адмоўны. 

 

2. Барычнае  поле 

Барычнае поле, ці поле ціску, – размеркаванне ў прасторы атмасфернага 

ціску. Гэта скалярнае поле, таму што ў кожным пункце прасторы ціск паветра 

выражаецца адзіным лікавым значэннем. Наглядна размеркаванне атмасфернага 

ціску ў трохмернай прасторы можна ўявіць у выглядзе паверхняў, ва ўсіх 

пунктах якіх ціск аднолькавы. Паверхні аднолькавага ціску называюць 

ізабарычнымі. 

Ізабарычныя паверхні знаходзяцца на розных вышынях (табліца 1).  
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Табліца 1 – Сярэднія значэнні вышыні z ізабарычных паверхняў з ціскам р. 
 

р, гПа 1000 900 850 800 700 500 300 

z, км 0,11 0,98 1,45 1,94 3,02 5,58 9,18 

р, гПа 200 100 50 20 10 5 1 

z, км 11,8 16,2 20,6 26,5 31,2 36,1 48,6 
 

З прычыны таго, што тэмпература паветра і звязаны з ёй атмасферны ціск 

размяркоўваюцца нераўнамерна, ізабарычныя паверхні не паралельныя зямной 

паверхні. Па сваім знешнім выглядзе яны нагадваюць перасечаную ўзгорыстую 

мясцовасць. На малюнку 5 прыведзены вертыкальны і гарызантальны разрэз 

ізабарычных паверхняў у цыклоне (Н) і ў антыцыклоне (В). Бачна, што 

ізабарычныя паверхні пакідаюць на вертыкальнай плоскасці сляды свайго 

перасячэння – лініі аднолькавага ціску. Гэтыя лініі характарызуюць 

размеркаванне ціску з вышынёй. У вобласці нізкага ціску, або цыклоне, 

ізабарычныя паверхні прагнуты ўніз і маюць выгляд лейкі, а ў вобласці высокага 

ціску, ці ў антыцыклоне, яны нагадваюць форму ўзгорка. Зразумела, што з 

рознымі формамі барычнага рэльефу звязаны неаднолькавыя ўмовы надвор’я.  

 

 
 

Малюнак 5 – Вертыкальны і гарызантальны разрэз ізабарычных паверхняў 

у цыклоне (Н) і ў антыцыклоне (В). 
 

Адзначым, што адна і тая ж ізабарычная паверхня можа займаць розную 

вышыню. Напрыклад, 500-гектапаскалевая ізабарычная паверхня над аднымі 

раёнамі можа размяшчацца на вышыні 6 км, а над іншымі – на вышыні 5 км.  

Калі перасячы барычнае поле гарызантальным узроўнем, ці ўзроўнем мора, 

то ізабарычныя паверхні таксама пакінуць сляды перасячэння. Гэтыя сляды 

ўяўляюць сабой сістэму ліній аднолькавага ціску, або сістэму ізабар. Такім 

чынам, ізабары – гэта сляды перасячэння ізабарычных паверхняў 

гарызантальным узроўнем. 

Вышыннае размяшчэнне ізабарычных паверхняў залежыць не толькі ад 

велічыні атмасфернага ціску, але і ад тэмпературы. Вядома, што чым ніжэй 

тэмпература паветра, тым хутчэй падае ціск з узрастаннем вышыні. Гэта 

значыць, што ізабарычныя паверхні будуць размяшчацца ніжэй і бліжэй паміж 

сабой у халодных абласцях атмасферы, чым у параўнанні з цёплымі, дзе 

ізабарычныя паверхні падняты ўверх і больш аддалены ад паверхні 

Зямлі (малюнак 6). 
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Малюнак 6 – Вертыкальны разрэз ізабарычных паверхняў у цёплай (Ц) і 

халоднай (Х) абласцях. 

 

3. Барычныя  сістэмы 

Ізабары на карце маюць розную форму (малюнак 7). 
 

 
 

Малюнак 7 – Ізабары (гПа) на ўзроўні мора: 

р – вектар гарызантальнага барычнага градыента; 

Н – цыклон; В – антыцыклон. 

 

У залежнасці ад формы ізабар, якая адлюстроўвае характар размеркавання 

атмасфернага ціску, вызначаюць розныя тыпы барычных сістэм, што 

характарызуюць пэўныя ўмовы надвор’я. Там, дзе ізабары замкнёныя і маюць 

выгляд канцэнтрычных акружнасцей, фарміруюцца вобласці нізкага Н ці 

высокага В ціску або зараджаюцца цыклоны і антыцыклоны. Цыклоны – 

барычныя мінімумы (дэпрэсіі), у якіх ціск павышаецца ад цэнтра да перыферыі, 

а ізабарычныя паверхні прагнуты ўніз. Антыцыклоны – барычныя 

максімумы, у іх ціск паніжаецца ад цэнтра да перыферыі, а ізабарычныя паверхні 

ма юць форму ўзгоркаў. 
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Акрамя цыклонаў і антыцыклонаў вылучаюць барычныя сістэмы з 

незамкнутамі ізабарамі – лагчыну, грэбень і седлавіну. 

Лагчына – гэта паласа паніжанага ціску паміж дзвюма абласцямі 

павышанага ціску. Ізабары ў лагчыне маюць выгляд літары V. Ізабарычныя 

паверхні нагадваюць жолаб, а гарызантальны барычны градыент накіраваны ад 

перыферыі да восі. 

Грэбень уяўляе сабой паласу павышанага ціску паміж дзвюма абласцямі 

паніжанага ціску. Ізабарычныя паверхні ў грэбені падняты ўверх, а ізабары 

маюць форму літары Λ. 

У седлавіне ізабарычныя паверхні маюць выгляд сядла, у антыцыклонах яны 

падымаюцца, а ў цыклонах – апускаюцца.  

 

4. Карты абсалютнай барычнай тапаграфіі 

Ціск паветра бесперапынна мяняецца, як і становішча ізабарычных 

паверхняў у атмасферы. Каб сачыць за змяненнямі барычнага поля, складаюць 

карты абсалютнай барычнай тапаграфіі і карты адноснай барычнай тапаграфіі. 

Такія карты ствараюцца паводле даных вышыннага радыёзандзіравання 

атмасферы для пэўнага тэрміну назіранняў. Пры гэтым на геаграфічную аснову 

наносяць вышыні дадзенай ізабарычнай паверхні. Калі на карту нанесены 

вышыні, вызначаныя ад узроўню мора, яна называецца картай абсалютнай 

барычнай тапаграфіі (АТ) (малюнак 8).  

 

 
 

Малюнак 8 – Фрагмент карты абсалютнай барычнай тапаграфіі 500-

гектапаскалевай ізабарычнай паверхні: Н – цыклон; В – антыцыклон  

[ізагіпсы абазначаны ў геапатэнцыялах (дэкаметрах)]. 

 

Карты АТ адлюстроўваюць рэльеф ізабарычнай паверхні, або барычны 

рэльеф. Іх складаюць для ізабарычных паверхняў 1000, 850, 700, 500, 300, 200, 

100, 50 і 25 гПа. Кожная паверхня займае пэўную вышыню. Вышыні ізабарычных 
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паверхняў на картах АТ паказваюць ізагіпсамі абсалютнай тапаграфіі – 

ізалініямі, якія злучаюць пункты з аднолькавай геапатэнцыяльнай вышынёй 

пэўнага ціску над узроўнем мора.  

На картах АТ ізагіпсы абазначаюць не ў метрах, а ў геапатэнцыялах 

(дэкаметрах). Пад абсалютным геапатэнцыялам разумеецца сіла, або работа, 

якую патрэбна затраціць, каб пераадолець сілу цяжару і падняць адзінку масы 

паветра ад узроўню мора на дадзеную вышыню. Інакш кажучы, геапатэнцыял Ф 

– гэта патэнцыяльная энергія, якую набывае адзінка масы паветра ў полі сілы 

цяжару на пэўнай вышыні адносна ўзроўню мора. Колькасна геапатэнцыял 

выражаецца ў адзінках удзельнай работы (м2 ∙ с2). Геапатэнцыял на ўзроўні мора 

роўны нулю, а ў любым пункце атмасферы яго вызначаюць па формуле: 

dФ = gdz,  Ф =  

z

gzgdz
0

,  

дзе z – вышыня пункта над узроўнем мора, g – паскарэнне свабоднага 

падзення. 

Геапатэнцыял прапарцыянальны вышыні; 1Ф ≈ 10 м. На малюнку 8 

прыведзены фрагмент карты абсалютнай барычнай тапаграфіі 500-гек-

тапаскалевай ізабарычнай паверхні. У абласцях адносна нізкага ціску – цыклонах 

– ізагіпсы (ізабары) замкнутыя і маюць акруглены выгляд, а ізабарычныя 

паверхні прагнуты ўніз. У абласцях высокага ціску – антыцыклонах – ізагіпсы 

(ізабары) часцей за ўсё маюць выцягнутую эліпсападобную форму, а 

ізабарычныя паверхні – форму купала. 

 

5. Карты адноснай барычнай тапаграфіі 

Вядома, што становішча ізабарычных паверхняў у прасторы залежыць не 

толькі ад ціску, але і ад тэмпературы. У цёплым паветры ізабарычныя паверхні 

ляжаць вышэй і размяшчаюцца далей адна ад адной, чым у халодным паветры. 

Адносную вышыню паміж дзвюма ізабарычнымі паверхнямі характарызуе 

барычная ступень, або вышыня, у межах якой ціск змяняецца на 1 гПа. Барычная 

ступень залежыць таксама ад тэмпературы: чым вышэй тэмпература паветра, 

тым большая барычная ступень і тым большая адлегласць паміж дзвюма 

суседнімі ізабарычнымі паверхнямі. Такім чынам, па велічыні барычнай ступені 

можна меркаваць аб змяненні тэмпературы паветра з вышынёй.  

Для характарыстыкі тэмпературнага поля складаюць карты адноснай 

барычнай тапаграфіі. На такія карты наносяць геапатэнцыяльныя вышыні 

дадзенай ізабарычнай паверхні, вызначаныя адносна іншай ізабарычнай 

паверхні, якая размешчана ніжэй. Потым пункты з аднолькавай адноснай 

вышынёй верхняй ізабарычнай паверхні злучаюць ізалініямі роўных адносных 

вышынь – ізагіпсамі адноснай тапаграфіі. Звычайна складаюць карту ізагіпс 

адноснай тапаграфіі ізабарычнай паверхні 500 гПа над паверхняй 1000 гПа або 

300 гПа над 500 гПа. Адносная вышыня адной ізабарычнай паверхні над другой 

залежыць толькі ад тэмпературы паветра паміж гэтымі паверхнямі. У цёплых 

абласцях магутнасць атмасфернага слоя паміж дзвюма ізабарычнымі паверхнямі 

значна большая, чым у халодных (малюнак 9). 
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Малюнак 9 – Карта адноснай тапаграфіі ізабарычнай паверхні 500 гПа над 

паверхняй 1000 гПа:  

Ц – цёплая вобласць; Х – халодная вобласць  

(ізагіпсы абазначаны ў дэкаметрах). 
 

Ізагіпсы адноснай тапаграфіі на картах абазначаюцца адноснымі 

геапатэнцыяламі. Пад адносным геапатэнцыялам разумеецца работа, якую 

неабходна выканаць супраць сілы цяжару, каб падняць адзінку масы паветра ад 

ніжняй ізабарычнай паверхні да верхняй. Відавочна, што адносны геапатэнцыял 

роўны рознасці абсалютных геапатэнцыялаў дзвюх ізабарычных паверхняў. 

Ізагіпсы на картах абсалютнай і адноснай тапаграфіі праводзяцца праз 4 

геапатэнцыялы. Для разлікаў абсалютнага і адноснага геапатэнцыялаў 

выкарыстоўваюць бараметрычную формулу. 

Такім чынам, карты адноснай тапаграфіі паказваюць размеркаванне 

тэмпературы паветра ў атмасферы. Увогуле карты абсалютнай і адноснай 

тапаграфіі сумесна характарызуюць тэрмабарычнае поле атмасферы. 

 

6. Гарызантальны барычны градыент 

Прыземныя карты надвор’я і карты барычнай тапаграфіі дазваляюць 

аналізаваць змяненні ціску ў прасторы і часе. Каб устанавіць, на якую велічыню 

змяняецца ціск у гарызантальнай плоскасці, вызначаюць гарызантальны 

барычны градыент G. Гэта вектар, які паказвае змяненні ціску ў гарызантальнай 

плоскасці і накіраваны па нармалі да ізабары ў бок нізкага ціску. Па велічыні 

гарызантальны барычны градыент роўны змяненню ціску на адзінку адлегласці. 

Вектар гарызантальнага градыента ціску абазначаецца –р, а яго модуль 
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(лікавае выражэнне) –  –
dn

dp
, дзе n – нармаль да ізабары. Вектары 

гарызантальнага барычнага градыента паказваюць з дапамогай стрэлак, даўжыня 

якіх прапарцыянальна лікавай велічыні градыента. Пры гэтым вектар градыента 

накіраваны ў бок падзення ціску. Аб велічыні змянення ціску ў гарызантальным 

напрамку можна меркаваць па адлегласці паміж ізабарамі. Там, дзе ізабары 

загушчаны, змяненні ціску на адзінку адлегласці больш значныя, г. зн., што 

гарызантальны барычны градыент большы там, дзе ізабары праходзяць гусцей. 

Каля зямной паверхні гарызантальны барычны градыент складае 1–3 гПа/100 км, 

або 1–3 гПа/град мерыдыяна. У трапічных цыклонах ён роўны некалькім 

дзясяткам гектапаскалей на 1 град. 

Наяўнасць гарызантальнага барычнага градыента ў атмасферы сведчыць аб 

тым, што ізабарычныя паверхні нахілены да гарызантальнага ўзроўню і 

перасякаюцца з ім. Пры іх перасячэнні ўтвараюцца ізабары. Ізабарычныя 

паверхні заўсёды нахілены ў напрамку да градыента – ад вобласці нізкага ціску 

да вобласці высокага ціску (малюнак 10).  

Гарызантальны і вертыкальны барычныя градыенты складаюць поўны 

барычны градыент. Ён уяўляе сумарны вектар, накіраваны па нармалі да 

ізабарычнай паверхні ў бок паніжэння ціску, а па велічыні роўны змяненню ціску 

на адзінку адлегласці. 
 

 
Малюнак 10 – Вертыкальны разрэз ізабарычных паверхняў:  

–р – вектар гарызантальнага барычнага градыента; падвойная лінія – 

гарызантальны ўзровень. 

 

7. Змяненні барычнага градыента з вышынёй 

Па меры падняцця ўверх барычнае поле мяняецца, г. зн., форма ізабар, а 

таксама модуль і напрамак барычных градыентаў робяцца іншымі. Змяненне 

барычнага поля абумоўлена нераўнамерным размеркаваннем тэмпературнага 

поля. 

Дапусцім, што паблізу ад узроўню мора ціск не змяняецца, г. зн., барычны 

градыент роўны нулю. Аднак тэмпература паветра размяркоўваецца 

нераўнамерна – у атмасферы ёсць халодныя і цёплыя вобласці, а паміж імі – 
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гарызантальны тэмпературны градыент, накіраваны па нармалі да ізатэрмы ў бок 

паніжэння тэмпературы (малюнак 11). Вядома, што ў халодным паветры 

барычная ступень меншая, чым у цёплым, таму ў халоднай вобласці ціск з 

вышынёй памяншаецца хутчэй, чым у цёплым паветры. У выніку гэтага ўзнікае 

нахіл ізабарычных паверхняў ад цёплай вобласці да халоднай, ён, як і 

гарызантальны барычны градыент, будзе павялічвацца з вышынёй. Па меры 

росту вышыні гарызантальны барычны градыент набліжаецца да 

гарызантальнага градыента тэмпературы, г. зн., што з вышынёй ізабары і 

ізатэрмы збліжаюцца. 

З гэтага вынікае, што на вышыні ў цёплых абласцях усталёўваецца больш 

высокі атмасферны ціск (антыцыклоны ці грабяні), чым у халодных, дзе ціск 

паніжаны (цыклоны ці лагчыны). У такім выпадку ізабарычныя паверхні 

аказваюцца нахіленымі ў бок тэмпературнага градыента, які накіраваны ад 

цёплай вобласці да халоднай. Па модулю і напрамку тэмпературны градыент 

супадае з барычным. 

 
Малюнак 11 – Сувязь паміж гарызантальнымі градыентамі 

тэмпературы і атмасфернага ціску: –р – вектар гарызантальнага барычнага 

градыента; –Т – вектар тэмпературнага градыента. 

 

Такім чынам, па меры падняцця ўверх барычны градыент атрымлівае 

дадатковае складаемае, якое прапарцыянальна тэмпературнаму градыенту і 

называецца тэрмічным ветрам. Ён уяўляе сабой вектарны прырост да 

геастрафічнага ветру, які залежыць ад сярэдняга гарызантальнага градыента 

тэмпературы.  
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2. ПРАКТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ 

 

2.1. Тэматыка практычных заняткаў 

1. Паняцце аб часе. 

2. Атмасферны ціск. 

3. Сонечная радыяцыя (Ч. 1). 

4. Сонечная радыяцыя (Ч. 2) 

5. Цеплавы рэжым падсцілаючай паверхні і атмасферы. 

6. Тэрмограф: будова, работа, апрацоўка ленты. 

7. Вільготнасць паветра. 

8. Воблакі. 2 

9. Атмасферныя ападкі і з’явы. 

10. Снегавое покрыва. 2 

11. Вецер. Сілы, якія дейнічаюць на вецер. 1 

12. Агульная цыркуляцыя атмасферы . 

13. Кодавая сістэма перадачы інфармацыі ў гідраметэаралагічныя цэнтры і 

нанясенне дадзеных на сінаптычную карту (Ч. 1). 

14. Кодавая сістэма перадачы інфармацыі ў гідраметэаралагічныя цэнтры і 

нанясенне дадзеных на сінаптычную карту (Ч. 2). 

15. Кліматаўтварэнне. 2 

16. Класіфікацыя клімату. 2 

17. Характарыстыка кліматаў Зямлі. 

_______________________________ 
1 Толькі для студэнтаў спецыяльнасці 1-31-02-02 Гідраметэаралогія. 
2 Для студэнтаў усіх спецыяльнасцей, за выключэннем спецыяльнасці 1-31 

02 03 Космааэракартаграфія. 

 

2.2. Метадычныя рэкамендацыя да правядзення практычных заняткаў 

Пералік практычных заняткаў і КСР прывезены на старонцы ў дысцыпліне 

на адукацыйным партале БДУ і ў бягучым разделе ЭВМК (у пункце 2.1). 

Выкананне заданняў практычных работ ажыццяўляецца з выкарыстаннем 

Практыкума (2011 г.), інфармацыйных матэрыялаў і заданняў на адукацыйным 

партале БДУ. Прадугледжана магчымасць правядзення практычных заняткаў як 

у аўдыторнай форме, так і дыстанцыйна. Дыстанцыйная форма прадугледжвае 

бо́льшую самастойнасць работы студэнтаў. У дыстанцыйнай форме, згодна 

праграме, праводзяцца заняткі, падчас якіх выконваюцца заданні КСР. Пры 

гэтым кансультаванне ажыццяўляецца праз відэаканферэнцыю або форум. 

Асваенне тэарэтычнага матэрыяла кантралюецца шляхам правядзення 

камп’ютэрнага тэсціравання на адукацыйным партале БДУ. Заключным 

канталюючым мерапрыемствам з’яўляецца калоквіўм па тэме “Клімат”, які 

ўключае вуснае апытанне і абарону рэфератаў, а таксама тэсціраванне. 

Прыклады кантрольных заданняў прыведзены ў разделе 3. 

На аснове адзнак за выкананне практыкума фарміруецца адзнака бягучай 

паспяховасці. 

https://edugeo.bsu.by/mod/page/view.php?id=16253
https://edugeo.bsu.by/mod/page/view.php?id=16253
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Для кожнага практычнага занятка ў дадзеным ЭВМК указана мэта, 

пералічаны матэрыялы, разглеждана структура занятку. Дамашняе заданне па 

выкананні задач прыводзіцца непасрэдна ў структуры занятку. Пры 

дыстанцыйнай форме правядзення занятку пералік задач далучаецца 

выкладчыкам да задання, а рашэнне студэнтамі прадстаўляецца ў выглядзе 

файла MS Word. Ніжэй прыведзена стандартная паслядоўнасць заняткаў, якая 

можа быць зменена выкладчыкам. Таму пытанні для падрыхтоўкі прыведзены 

непасрэдна ў апісанні адпаведных заняткаў. 

 

Вучэбныя дапаможнікі, выдадзеныя пад грыфам Міністэрства адукацыі: 

 
Каўрыга П. А. Метэаралогія і кліматалогія. Практыкум / П. А. Каўрыга. – 

Мінск, Вышэйшая школа. – 2011. – 223 с. 

Разгледжаны прынцыпы арганізацыі, правядзення і першаснай апрацоўкі 

даных назіранняў і вымярэнняў, якія выконваюцца на метэаралагічнай станцыі ў 

адпаведнасці з патрабаваннямі Сусветнай службы надвор’я. Апісваецца будова і 

работа класічных метэаралагічных і актынаметрычных прыбораў, у тым ліку 

аўтаматызаваных сістэм “Пеленг” і “Вайсала”. Даецца агульнае ўяўленне аб 

кожным прыборы з улікам патрабаванняў Тэхнічных кодэксаў усталяванай 

практыкі, прынятых Рэспубліканскім гідраметэацэнтрам. Разглядаюцца метады 

дыстанцыйнага зандзіравання атмасферы, дэшыфрыравання спадарожнікавых 

здымкаў і выкарыстання ў сінаптычным аналізе. 

Па кожнай тэме распрацаваны комплекс задач і кантрольных пытанняў, якія 

дапамагаюць засваенню тэарэтычнага матэрыялу і набыццю звычкі самастойнай 

работы ў навучэнцаў. 

Для навучэнцаў універсітэтаў, педагагічных і сельскагаспадарчых 

навучальных устаноў, у якіх выкладаюцца метэаралагічныя, 

аграметэаралагічныя і геаграфічныя навукі. 
 

Занятак 1. Паняцце аб часе 

Мэта: сфарміраваць паняцце аб асноўных сістэмах часалічэння. 

Пытанні для падрыхтоўкі: 

1. Кліматычнае значэнне снегавога покрыва. 

2. Пагодна-ландшафтныя ўмовы фарміравання і залягання снежнага 

покрыва. 

Матэрыялы: Практыкум (2011 г.), матэрыялы на адукацыйным партале БДУ. 

Структура занятку 

1. Разгляданне структуры і парадку правядзення практычных заняткаў і 

КСР. 

2. Тэарэтычны агляд па тэме “Паняцце аб часе”. 

3. Рашэнне задач па тэме “Паняцее аб часе”. 

4. Дамашняе заданне: рашыць задачы па тэме “Паняцце аб часе”: № 7, 11, 

12, 13 на с. 29 Практыкума (2011 г.). 
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Занятак 2. Атмасферны ціск 

Мэта: замацаваць веды па тэме “Атмасферны ціск” і асвоіць методыку 

вызначэння атмасфернага ціску. 

Пытанні для падрыхтоўкі: 

1. Адзінкі вымярэння атмасфернага ціску. Нармальны атмасферны ціск. 

2. Ураўнанне стану газаў і высновы з яго. 

3. Асноўнае ўраўненне статыкі атмасферы і высновы, якія з яго вынікаюць. 

4. Вертыкальны барычны градыент. 

5. Барычная ступень. 

6. Бараметрычнае нівеліраванне. Формула Бабіне. 

Матэрыялы: барограф, барометр-анероід, Практыкум (2011 г.). 

Структура занятку 

1. Пісьмовае апытанне. 

2. Вывучэнне правілаў назірання за атмасферным ціскам, Будова, 

прынцыпы работы і папраўкі прыбораў для вымярэння атмасфернага ціску. 

3. Рашэнне задач па тэме “Атмасферны ціск” з мэтай замацавання 

тэарэтычных ведаў (бараметрычнае нівеліраванне, узаемасувязь фізічных 

характарыстык атмасферы) і правілаў работы з прыборамі (увядзенне паправак). 

 

Занятак 3. Сонечная радыяцыя (Ч. 1) 

Мэта: асвоіць методыку назіранняў за характарыстыкамі сонечнай 

радыяцыі. 

Пытанні для падрыхтоўкі: 

1. Законы выпраменьвання. Іх прымяненне пры вывучэнні сонечнай 

радыяцыі. 

2. Спектральны склад сонечнай радыяцыі. 

3. Сонечная пастаянная 

4. Паглынанне радыяцыі ў атмасферы. 

5. Рассейванне радыяцыі ў атмасферы. 

6. Закон аслаблення сонечнай радыяцыі. Каэфіцыент празрыстасці і фактар 

мутнасці. 

7. Прамая сонечная радыяцыя і інсаляцыя. 

8. Сумарная сонечная радыяцыя. 

Матэрыялы: геліёграф, актынометр, піранометр, альбедометр, балансамер, 

Практыкум (2011 г.). 

Структура занятку 

1. Пісьмовае апытанне. 

2. Вывучэнне правіл правядзення назіранняў за працягласцю сонечнага 

ззяння. 

3. Азнаямленне з актынаметрычнымі прыборамі. 

4. Вывучэнне методыкі апрацоўкі вынікаў актынаметрычных назіранняў. 

5. Правядзенне вымярэнняў. 
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Занятак 4. Сонечная радыяцыя (Ч. 2) 

Мэта: замацаваць веды па тэматычнаму раздзелу “Радыяцыйны рэжым 

атмасферы і падсцілаючай паверхні”. 

Пытанні для падрыхтоўкі: 

1. Пытанні па тэмах лекцый “Сонечная радыяцыя і яе пераўтварэнне ў 

атмасферы” і “Сумарная радыяцыя і радыяцыйны баланс” (на адукацыйным 

партале БДУ). 

Матэрыялы: тэарэрычныя матэрыялы на адукацыйным партале БДУ, 

індывідуальныя заданні. 

Структура занятку 

1. Паўтарэнне тэарэтычнага матэрыялу. 

2. Рашэнне задач па тэме “Сонечная радыяцыя”. 

Прыклад заданняў 

Заданне 1 (1,5 бала). Вызначыце для абсалютна чорнага цела з тэмпературай 

(10+n:10) °С велічыню энергіі, якую яно выпраменьвае, і даўжыню хвалі, на 

якую прыпадае максімум выпраменьвання. 

Заданне 2 (1,5 бала). Вызначыце на шыраце (10+n:2)° пн. ш. інсаляцыю ў 

сапраўдны сонечны поўдзень 22 ліпеня пры каэфіцыенце празрыстасці 

атмасферы 0,7. 

Заданне 3 (2 балы). Вылічыце велічыню інсаляцыі, калі пры каэфіцыенце 

празрыстасці 0,7 вымераны паток прамой радыяцыі (на перпендыкулярную 

паверхню) склаў (10n) Вт/м2. 

Заданне 4 (2 балы). Якая паверхня пры каэфіцыенце празрыстасці 0,6 

паглыне больш прамой сонечнай радыяцыі: жоўты пясок пры вышыні Сонца n° 

або сухі тарфянік пры вышыні Сонца n / 2? 

Заданне 5 (3 балы). Вылічыце, якую колькасць сонечнай энергіі (Дж) пры 

вышыні Сонца (50+n:10) паглыне 1 га хваёвага лесу за 1 хвіліну, калі прамая 

сонечная радыяцыя на перпендыкулярную паверхню складае (600+n) Вт/м2, а 

рассеяная радыяцыя на n% менш за інсаляцыю. 

Якая пры гэтым велічыня радыяцыйнага балансу(Вт / м2), калі тэмпература 

паверхні (20+n:10)°С, а сустрэчнае выпраменьванне атмасферы на траціну менш 

ўласнага выпраменьвання паверхні расліннага покрыва? 

Пры аўдыторнай форме работы заданні выконваюцца ў сшытку, пры 

дыстанцыйнай форме работы вынікі выканання заданняў прадастаўляюцца ў 

выглядзе файла MS Word 

Для выканання заданняў прапануюцца варыянты (n) – ад 30 да 50. 
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Занятак 5. Цеплавы рэжым падсцілаючай паверхні і атмасферы 

Мэта: асвоіць методыку правядзення назіранняў за тэмпературай глебы і 

паветра на метэастанцыях. 

Пытанні для падрыхтоўкі: 

1. Віды цеплаабмену атмасферы з навакольным асяроддзем. 

2. Неперыядычныя змены тэмпературы паветра, іх сувязь з адвекцыяй. 

3. Адрозненні ў цеплавым рэжыме глебы і вадаёмаў. 

4. Сутачны і гадавы ход тэмпературы глебы, вады і паветра і яго змены з 

шыратой. Тыпы гадавога ходу тэмпературы паветра. 

5. Распаўсюджванне цяпла ў глебе. Законы Фур’е. 

6. Інверсіі і іх тыпы. 

Матэрыялы: тэрміновы, мінімальны і максіальны тэрмометры, глебавыя 

каленчатыя тэрмометры Савінава, выцяжныя тэрмометры, тэрмометр-шчуп, 

тэрмометр станцыйнага псі’рометра, практыкум. 

Структура занятку 

1. Пісьмовае апытанне. 

2. Азнаямленне з асноўнымі тыпамі тэрмометраў. 

3. Вывучэнне прынцыпаў работы і правілаў ўстаноўкі тэрмометраў на 

метэаралагічных станцыях. 

4. Дамашняе заданне: рашыць задачы № 1 і 2 на с. 80 Практыкума (2011 г.). 

 

Занятак 6. Тэрмограф: будова, работа, апрацоўка стужкі 

Мэта: замацаваць веды па тэмах “Сонечная радыяцыя” і “Цеплавы рэжым 

падсцілаючай паверхні і атмасферы. 

Пытанні для падрыхтоўкі: 

1. Паўтарыць тэарэтычныя пытанні заняткаў “Сонечная радыяцыя” і 

“Цеплавы рэжым падсцілаючай паверхні і атмасферы”. 

2. Методыка назіранняў за сонечнай радыяцыяй. 

3. Методыка назіранняў за тэмпературай глебы і паветра. 

Матэрыялы: практыкум, тэрмограф, стужкі тэрмографа, тэарэрычныя 

матэрыялы на адукацыйным партале БДУ. 

Структура занятку 

1. Вывучэнне будовы і прынцыпаў функцыянавання тэрмографа. 

2. Знаёмства з правіламі рэгістрацыі сутачнага ходу тэмпературы паветра. 

3. Вывучэнне правіл апрацоўкі запісаў тэрмографа. 

4. Апрацоўка стужкі тэрмографа. 

5. Выкананне тэста па тэмах “Сонечная радыяцыя” і “Цеплавы рэжым 

падсцілаючай паверхні і атмасферы”. 

Пры аўдыторнай форме работы запіс выконваецца непасрэдна на бланку 

стужкі тэрмографа. На занятку ў дыстанцыйнай форме вынікі апрацоўкі стужкі 

тэрмографа запісваюцца ў табліцу 2, якая прыведзена на наступнай старонцы. 
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Табліца 2 – Прыклад табліцы для запісу вынікаў апрацоўкі стужкі тэрмографа пры дыстанцыйнай форме работы. 

Выканаў студэнт 1 курса __ групы _______________________________________________ 
Прозвішчча Імя. 

Вынікі апрацоўкі стужкі тэрмографа 

 

t max = ___+___=____°С (____г _____ хв., __.__) 

 

t min= ___+___=____°С (____г _____ хв., __.__) 

 

А = ____–____=_____°С 

 

Час, г. 

(паясны) 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

tТ , °С 
 

                        

Δ, °С 
 

                        

tд , °С 
 

                        

 

t max  – максімальная тэмпература паветра; 

 t min – минімальная тэмпература паветра; 

А – сутачная амплітуда тэмпературы паветра; 

tТ – тэмпература па запісу тэрмографа (тэрмаграме); 

Δ – папраўка; 

tд – выпраўленае (сапраўднае) значэнне тэмпературы.  
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Прыклад задання 

Заданне 1. Выканайце апрацоўку стужкі тэрмографа (малюнак 12), згодна з паслядоўнасцю, разгледжанай у 

Практыкуме (2011 г.): знайдзіце тэмпературу паветра за кожную гадзіну, вызначыце велічыню і час наступлення 

мінімальнай і максімальнай тэмпературы, а таксама амплітуду тэмпературы паветра.  

Амплітуда тэмпературы паветра пры выкананні задання вызначаецца за прамежак часу, адлюстраваны на стужцы. На 

метэаралагічных станцыях вызначаюць экстэмальныя тэмпературы паветра за суткі і амплітуду тэмператур, 

выкарыстоўваючы дзве “суседнія” па часе стужкі. 

Вядома, што запіс пачаўся апоўдні. Таму значэнні гадзін на ленце неабходна зменьшыць на адзінку. 

 

 
Дата ўстаноўкі – 15 мая Дата зняцця – 16 мая 

Тэрмін назірання 12 15 18 21 0 3 6 9 12 

Тэмпература, ºС (tд) 10,6 25,1 21,2 10,3 3,9 1,6 2,2 6,4 11,9 
 

Малюнак 12 – Стужка тэрмографа з графікам ходу тэмпературы паветра (тэрмаграмай) 

і вынікі назіранняў за тэмпературай паветра. 
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Адказ на заданне 1 

 
Малюнак 13 – Апрацаваная стужка тэрмографа. 

 

Табліца 3 – Вынікі апрацоўкі стужкі тэрмографа. 

t max = 26,1+(-0,4)=25,7°С (16 г 23 хв., 15.05) 

t min= 1,8+((-0,2)+(-0,6)):2=1,4°С (03 г 30 хв., 16.05) 

А = 25,7 – 1,4=24,3°С 

Час, г. 

(паясны) 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

tТ , °С 10,1 16,1 21,8 25,5 24,1 21,9 20,6 17,9 13,6 9,9 7,9 5,5 3,4 2,9 1,9 2,2 3,7 3,9 2,5 2,9 4,6 6,2 7,2 9,9 11,9 

Δ, °С 0,5 0,2 -0,1 -0,4 -0,1 0,3 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,1 -0,2 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 

tд , °С 10,6 16,3 21,7 25,1 24,0 22,2 21,2 18,4 14,1 10,3 8,3 6,0 3,9 3,0 1,7 1,6 3,2 3,5 2,2 2,8 4,6 6,4 7,3 10,0 11,9 
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Для разлікаў паправак рэкамендуецца выкарыстоўваць табліцу 4. 

 
Табліца 4 – Дапаможная табліца для вылічэнні паправак да паказанняў прыбораў-

самапісцаў. 

 

Р
о
зн

ас
ц

ь
 

п
ап

р
ав

ак
 3 гадзіны 6 гадзін 

1 2 3 1 2 3 4 5 6 

1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

2 1 1 2 0 1 1 1 2 2 

3 1 2 3 1 1 2 2 3 3 

4 1 3 4 1 1 2 3 3 4 

5 2 3 5 1 2 3 3 4 5 

6 2 4 6 1 2 3 4 5 6 

7 2 5 7 1 2 4 5 6 7 

8 3 5 8 1 3 4 5 7 8 

9 3 6 9 2 3 5 6 8 9 

10 3 7 10 2 3 5 7 8 10 

11 4 7 11 2 4 6 7 9 11 

12 4 8 12 2 4 6 8 10 12 

13 4 9 13 2 4 7 9 11 13 

14 5 9 14 2 5 7 9 12 14 

15 5 10 15 3 5 8 10 13 15 

16 5 11 16 3 5 8 11 13 16 

17 6 11 17 3 6 9 11 14 17 

18 6 12 18 3 6 9 12 15 18 

19 6 13 19 3 6 10 13 16 19 

20 7 13 20 3 7 10 13 17 20 

 

У табліцы рознасці паправак дадзены ў дзесятых долях, гэта значыць 2 

азначае папраўку 0,2; 3 – гэта папраўка, роўная 0,3 і т. д. 

Каб выканаць інтэрпаляцыю паправак паміж тэрміновымі адлікам, варта 

знайсці рознасць паправак у тэрміновыя гадзіны. Па гэтай рознасці і ліку гадзін, 

якія працяклі паміж дзвюма адлікамі, знаходзяць у табліцы радок, які 

характарызуе змену паправак ад гадзіны да гадзіны. Лічбы гэтага радка (у 

выглядзе дзесятых доляй) дадаюцца (або адымаюцца, гледзячы па ходзе 

паправак) да папраўкі папярэдняй тэрміновай гадзіны назіранняў. 

Прыклад: 

- ад 06 да 09 г. прайшло 3 г, 

- у 06 г. папраўка тэрмографа склала 0,2, а ў 12 г. была роўная мінус 0,3, 

- рознасць паміж папраўкамі роўная (-0,3–0,2 = -0,5) 

- па гэтых дадзеных (|0,5| (у табліцы пазначаецца «5») і 3 г.) знаходзім у 

табліцы шэраг: 2, 3, 5, 

- папраўка праз 1 г. пасля 06 г. будзе: 0,2-0,2 = 0; праз 2 г.: 0,2-0,3= -0,1, а ў 

наступны тэрмін назіранняў (09 г) папраўка складзе 0,2 – 0,5= -0,3. 
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Занятак 7. Вільготнасць паветра 

Мэта: сфармаваць ўяўленні аб паказчыках, якія характарызуюць 

вільготнасць паветра, і асвоіць методыку правядзення назіранняў за 

вільготнасцю паветра. 

Пытанні для падрыхтоўкі: 

1. Выпарэнне і выпаральнасць і іх геаграфічнае размеркаванне. 

2. Характарыстыкі вільготнасці паветра: 

- пругкасць вадзянога пару 

- абсалютная вільготнасць 

- пругкасць насычэння 

- адносная вільготнасць паветра 

- удзельная вільготнасць 

- дэфіцыт пругкасці вадзянога пару 

- кропка расы 

- дэфіцыт кропкі расы 

- стаўленне сумесі 

3. Пругкасць насычэння і фактары, якія яе вызначаюць. 

Матэрыялы: аспірацыйны псіхрометр Асмана, станцыйны псіхрометр, 

гігрометр, гігрограф, псіхраметрычныя табліцы, Практыкум (2011 г.), табліца 

для запісу вынікаў назіранняў. 

Структура занятку 

1. Вывычэнне метадаў вызначэння характарыстык вільготнасці паветра, 

прынцыпаў работы прыбораў для вызначэння вільготнасці паветра. 

2. Практычнае вызначэнне (вымярэнне) характарыстык вільготнасці 

паветра і выяўленне залежнасцей паміж імі. 

3. Пісьмовае апытанне. 

4. Рашэнне задач па тэме ”Вільготнасць паветра”. 

Прыклад задання 

Заданне 1. Правядзіце адлікі тэмпературы па “сухім” (t) і “намочаным” (t') 

тэрмометры аспірацыйнага психрометра і вызначыце з дапамогай 

псіхраметрычных табліц парцыяльны ціск (e), адносную вільготнасць (f), 

дэфіцыт вільготнасці (d) і тэмпературу кропкі расы (td). Вынікі запішыце ў 

табліцу 5. Правядзіце аналіз ўзаемасувязяў характарыстык вільготнасці паветра, 

залежнасцяў ад тэмпературы паветра і месцазнаходжання. 

 
Табліца 5 – Вынікі назіранняў за характарыстыкамі вільготнасці. 

Нумар 

кропкі 
t, ºС t', ºС td, ºС e, гПа f, % d, гПа Асаблівасці 

размяшчэння 

1        

2        

3        

4        

5        
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Занятак 8. Воблакі 

Мэта: асвоіць методыку правядзення метэаралагічных назіранняў за 

воблачнасцю і метэаралагічнай далёкасцю бачнасці. 

Пытанні для падрыхтоўкі: 

1. Ядры кандэнсацыі і замярзання. Мікрафізічны склад і воднасць аблокаў. 

2. Міжнародная класіфікацыя аблокаў, характарыстыка іх асноўных форм. 

Матэрыялы: Атлас аблокаў, Практыкум (2011 г.), матэрыялы адукацыйнага 

партала БДУ. 

Структура занятку 

1. Вуснае апытанне. 

2. Азнаямленне з правіламі правядзення назіранняў за воблачнасцю і 

далёкасцю бачнасці, вывучэнне атласа аблокаў.  

3. Практычнае вызначэнне формаў аблокаў.  

4. Вылічэнне характарыстык аблокаў. 

 

Занятак 9. Атмасферныя ападкі і з’явы 

Мэта: асвоіць методыку правядзення назіранняў за атмасфернымі з'явамі і 

ападкамі. 

Пытанні для падрыхтоўкі: 

1. Працэсы, якія спрыяюць утварэнню ападкаў. Штучнае ўздзеянне на 

аблокі. 

2. Класіфікацыя атмасферных з’яў. Ападкі, якія выпадаючыя з хмар. Ападкі 

наземнай кандэнсацыі.  

3. Туман: умовы ўтварэння і геаграфічнае размеркаванне. 

Матэрыялы: ападкамер Траццякова, плювіёграф, ападкамер RG13/RG13H, 

Практыкум (2011 г.). 

Структура занятку 

1. Вуснае апытанне. 

2. Вывучэнне парадку правядзення назіранняў за атмасфернымі ападкамі і 

з'явамі. 

3. Азнаямленне з устаноўкай прыбораў на метэаралагічнай пляцоўцы. 

4. Рашэнне задач з вылічэннем характарыстык атмасферных ападкаў. 

5. Дамашняе заданне: рашыць задачы №1 – 5 на с. 120 Практыкума (2011 г.). 
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Занятак 10. Снегавое покрыва 

Мэта: асвоіць методыку правядзення назіранняў за снегавым покрывам і 

кадзіравання вынікаў назіранняў. 

Пытанні для падрыхтоўкі: 

1. Кліматычнае значэнне снегавога покрыва. 

2. Пагодна-ландшафтныя ўмовы фарміравання і залягання снежнага 

покрыва. 

Матэрыялы: вагавы снегамер, Практыкум (2011 г.), схема універсітэцкага 

двара (малюнак 14), табліца для запісу вынікаў назіранняў (табліца 6). 

Структура занятку 

1. Вуснае апытанне. 

2. Знаёмства з прыборнай базай для правядзення назіранняў за снегавым 

покрывам. 

3. Вывучэнне парадку правядзення назіранняў за снегавым покрывам. 

4. Правядзенне назіранняў за снегавым покрывам (або рашэнне задач). 

5. Апрацоўка вынікаў назіранняў за снегавым покрывам. 

6. Вывучэнне схемы кода КН-24 і складанне тэлеграмы па выніках 

назіранняў. 

7. Дамашняе заданне: рашыць задачы на с. 131-132 Практыкума (2011 г.). 

Зыходныя матэрыялы 

Асноўныя формулы 

m=5n, 

дзе n – колькасць дзяленняў на лінейцы снегамера, 

m – маса пробы снега, г. 

ρ =n/10h 

дзе ρ – шчыльнасць снегу, г/см3, 

h – вышыня снегавога покрыва, см. 

Q=10·h·ρ 

дзе Q – запас вады ў снегавым покрыве, мм. 

 

 
Малюнак 14 – Схема універсітэцкага двара. 
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Табліца 6 – Вынікі снегамернай здымкі. 

Месца назіранняў_________________________Дата________________ 

Месца нуля снегамера _____________ 

Індэкс станцыі па каталогу СМА: 26850 (метэастанцыя Мінск) 

Нумар 

кропкі 

h, 

см 

n, 

колькасць 

дзяленняў 

ρ, 

г/см3 

Наяўнасць 

ледзяной 

скарынкі і яе 

таўшчыня, 

мм 

Асаблівасці размяшчэння 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

Сярэдняе  -   - 

Мінімум  -   - 

Максімум  -   - 

Q, 

мм 

у слоі снега  

у слоі снега, насычанага вадой (ρ= 0,8 г/см3)  

в слоі талая вады (ρ= 1 г/см3)  

у ледзяной скарынцы (ρ= 0,8 г/см3)  

агульны  

Характар залягання снегавога покрыва: 

Структура снегу: 

Стан глебы пад снегам: 

Тэлеграма: 

 

Схема коду для перадачы даных снегамерных здымак КН-24 разгледжаны ў 

Практыкуме (2011 г.) і на адукацыйным партале БДУ. 

 

Прыклад тэлеграмы, складзенай з дапамогай кода КН-24 па наступных 

выніках назіранняў на палявым маршруце: 

10.03.2021 г. – дата назіранняў; 

26645 – нумар станцыі; 

8 – вышыня снегавога покрыва, см; 

1 – ступень пакрыцця ледзяной скарынкай; 

41 – шчыльнасць снегу, г/см3; 

2 – таўчшыня ледзяной скарыкі, мм; 

33 – агульны запас вады ў снегавым покрыве; 

13.12.2020 г. – дата ўтварэння снегавога покрыва ў полі 

 

HHSS 26645 10031 10081 24102 30332 71312 
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Занятак 11. Кодавая сістэма перадачы інфармацыі ў 

гідраметэаралагічныя цэнтры і нанясенне дадзеных на сінаптычную 

карту (Ч. 1) 

Мэта: асвоіць правілы кадзіравання вынікаў прыземных метэаралагічных 

назіранняў і іх нанясення на сінаптычную карту. 

Пытанні для падрыхтоўкі: 

1. Барычнае поле і асноўныя формы барычнага рэльефу. 

2. Гарызантальны барычны градыент. 

3. Змяненні барычнага поля з вышынёй у цыклонах і антыцыклонах. 

4. Карты барычнай тапаграфіі. 

Матэрыялы: сінаптычныя карты, прэзентацыя з дэманстрацыяй 

сінаптычных карт, варыянты заданняў, Метадычныя ўказанні (2014 г.), 

вытворчае выданне "Код для аператыўнай перадачы дадзеных прыземных 

гідраметэаралагічных назіранняў з сеткі станцый". 

Структура занятку 

1. Пісьмовае апытанне. 

2. Вывучэнне зместу кодавых груп у тэлеграмах, складзеных у кодзе КН-01, 

і знаёмства з правіламі ўключэння кодавых груп у склад тэлеграмы. 

3. Вывучэнне схемы нанясення вынікаў метэаралагічных назіранняў на 

прыземныя і высотныя карты надвор’я. 

4. Складанне тэлеграм с з дапамогай код КН-01, схем для нанясення даных 

на карту і расшыфроўка тэлеграм і схем прыземных сінаптычных карт. 

У рабоце выкарыстоўваюцца заданні, прыведзеныя далей, або заданні з 

Метадычных указанняў. 

Зыходная інфармацыя 

Сінаптычныя карты (карты надвор’я) складаюцца ў Гідраметэацэнтрах на 

аснове інфармацыі, якая ўтрымліваецца ў тэлеграмах, што перасылаюць 

метэастанцыі. Тэлеграмы ўяўляюць лічбавыя зводкі надвор’я сеткі станцый за 

пэўны тэрмін назірання. Яны перадаюцца па радыё, тэлефоне ці інтэрнэце. 

Метэаралагічныя элементы, якія назіраюцца на станцыі для перадачы, 

кадзіруюцца ў выглядзе пяцізначных лічбавых груп у адпаведнасці з 

міжнародным кодам КН-01, правілы выкарыстання якого прыведзены ў 

табліцы 7 і ў Практыкуме (2011). Можна карыстацца электроннай версіяй кода 

КН-01. 

Колькасныя і якасныя даныя станцыйных назіранняў наносяць на карту пры 

дапамозе лічбаў і ўмоўных знакаў у прынятай сістэме кода. Аналіз карты 

заключаецца ў правільным разуменні значэнняў лічбаў і ўмоўных знакаў. 

 

 
  

https://elib.bsu.by/handle/123456789/108218
https://elib.bsu.by/handle/123456789/108218
https://meteoinfo.ru/images/media/books-docs/RHM/kn-01-synop.pdf
https://meteoinfo.ru/images/media/books-docs/RHM/kn-01-synop.pdf
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Табліца 7 – Міжнародны код (КН-01) перадачы даных метэаралагічных даных 

назіранняў. 

Раздзел Група Змест групы Прыклад  

даных 

назіранняў 

Назіранні 

ў кодзе 

перадачы 

0 МіМіМJМJ=

ААХХ 

МС на сушы   

0 YYGGiw YY – дата 

GG – тэрмін 

iw – адзінкі і спосаб вызначэння 

скорасці ветру 

25 лютага 

15 гадзін 

1 – па флюгеру 

0 – вакамерна, 

м/с 

25151 

0 IIiii Індэкс станцыі: 

II – нумар раёна 

іii – нумар станцыі 

 26850 

1 iRixhVV iR – указальнік на наяўнасць групы 

6RRRtR (дадатак 21); 

ix – указальнік наяўнасці групы 

7wwW1W2 і тыпа станцыі (дадатак 

22); 

 

 

h – вышыня ніжняй мяжы воблакаў 

(CL ці CM) (дадатак 23); 

VV – метэаралагічная далёкасць 

бачнасці (дадатак 24)* 

Ападкаў не было. 

 

 

Група уключана 

(станцыя 

абслугоўваецца 

назіральнікам). 

1200 м 

 

15 км 

(вызначана 

вакамерна) 

31697 

1 Nddff N – агульная воблачнасць; 

dd – напрамак ветру; 

ff – скорасць ветру 

6 

Пнз 

12 

53212 

1 1snTTT 1 – паказчык элемента; 

sn –  0 з +; 1 з –; 

TTT – t oC з дзесятымі 

– 5,3 11053 

1 2snTdTdTd 2 – паказчык элемента; 

Sn - 0 з +; 1 з – 

TdTdTd – пункт расы 

– 6,8 21068 

1 3Р0Р0Р0Р0 3 – паказчык элемента; 

Р0Р0Р0Р0 – ціск (гПа) на  

ўзроўню станцыі з 

дзесятымі долямі (лічба  

тысяч не перадаецца) 

987,6 39876 

1 4РРРР 4 – паказчык элемента; 

РРРР – ціск (гПа), прыведзены да 

ўзроўню мора з дзесятымі долямі 

(лічба тысяч не перадаецца) 

1023,5 40235 

1 5аррр 5 – паказчык элемента; 

а – характарыстыка барычнай 

тэндэнцыі за апошнія 3 гадз.; 

ррр – значэнне барычнай тэндэнцыі 

(гПа) 

Рост раўнамерны 

(3) 

2,5 гПа/гадз. 

53025 

* Прыведзены спасылкі на дадаткі ў Практыкуме (2011 г.) 
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Працяг табліцы 7 

Раздзел Група Змест групы Прыклад  

даных 

назіранняў 

Назіранні 

ў кодзе 

перадачы 

1 6RRRtR 6 – паказчык элемента; 

RRR – колькасць ападкаў, 

выпаўшых за перыяд tR 

18 мм 

за 12 гадз. 

61812 

1 7wwW1W2 7 – паказчык элемента; 

ww – надвор’е ў тэрмін 

назірання ці на працягу 

апошняга часу перад 

тэрмінам назірання; 

W1 – мінулае надвор’е – 

з’ява, якая кадзіруецца 

самай вялікай лічбай кода; 

W2 – мінулае надвор’е – 

з’ява, якая кадзіруецца 

наступнай пасля W1 вялікай 

лічбай кода 

 

Воблакі 

рассейваюцца 

 

 

 

 

 

Снег, 

воблачнасць 

болей за 5 

балаў 

70172 

1 8NhCLCMCH 8 – паказчык элемента; 

Nh – колькасць CL ці CM, калі 

воблакаў CL няма; 

CL – воблакі вертыкальнага 

развіцця і воблакі ніжняга 

яруса (акрамя слаіста-

дажджавых); 

CM – воблакі сярэдняга 

яруса і слаіста-дажджавыя; 

CH – воблакі верхняга яруса 

 

4 балы 

 

Cu 

 

 

 

As 

 

Cs 

83128 

 

Схема і прыклад нанясення метэаданых наземных станцый на карты 

надвор’я паказаны ў табліцы метэакода. Лічбы і ўмоўныя знакі  (сімвалы) 

наносяць на карту ў строгай адпаведнасці з прынятай схемай (малюнак 15, 16, а 

таксама табліцы 1 – 4 Метадычных указанняў, 2014 г.).  

 
Малюнак 15 – Схема нанясення метэаданых на сінаптычную карту. 

 

Месцазнаходжанне метэастанцыі на карце надвор’я паказваюць кружком O, 

вакол якога групуюцца даныя назіранняў. Напрамак ветру адлюстроўваюць 

стрэлкай dd, якая ідзе да цэнтра кружка станцыі ў напрамку ветра. Скорасць 

https://elib.bsu.by/handle/123456789/108218
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ветра ff паказваецца ў выглядзе апярэння стрэлкі. Апярэнне звернута налева ад 

стрэлкі (калі глядзець у напрамку ветра) у Паўночным паўшар’і і направа – ў 

Паўднёвым паўшар’і. Вугал паміж пяром і стрэлкай складае прыкладна 120о. 

Пры штылі (dd=0 і ff=0) кружок станцыі абводзяць другім кружком .  

Бачнасць VV, колькасць воблакаў Nh і вышыню іх ніжняй мяжы h наносяць 

лічбамі кода. N – агульная колькасць воблакаў паказваюць адпаведным значком. 

WW – надвор’е ў тэрмін назірання ці за апошні час перад назіраннямі. 

W1W2 – надвор’е паміж тэрмінамі назірання паказваецца значкамі.  

СL, См і Сн – воблакі адпаведна ніжняга (2 км), сярэдняга (2–6 км) і верхняга 

(вышэй за 6 км) ярусаў, адлюстроўваюцца значкамі. 

Sn – знак тэмпературы. Тэмпературу паветра (ТТТ), тэмпературу вады на 

паверхні мора (ТwТwТw) і тэмпературу пункта расы (ТdТdТd) наносяць на карту з 

дакладнасцю да дзесятых долей градуса. 

РРР – ціск паветра, на карце паказваюцца сотні, дзесяткі, адзінкі і дзесятыя 

долі, лічба тысяч не паказваецца. 

РР – велічыня барычнай тэндэнцыі паказвае змяненні ціску паміж тэрмінамі 

назіранняў (на працягу 3 гадзін). 

а – характарыстыка барычнай тэндэнцыі. 

hshs – вышыня ніжняй мяжы воблачнасці, вызначанай інструментальна. 

Напрамак руху судна Ds наносяць стрэлкай, накіраванай у бок яго 

перамяшчэння. Пры Ds=0 (судна стаіць) на карту наносяць знак   . 

Калі Ds не дано (хаця маюцца даныя Vs ), на карту нічога не наносяць. 

Скорасць руху судна Vs наносяць справа ад стрэлкі напрамку яго перамяшчэння 

(у лічбах кода). 

Нанясенне аэралагічных даных на карты абсалютнай і адноснай тапаграфіі 

(малюнак 16). 

 

 

hhh – вышыня ізабарычнай паверхні ў 

геапатэнцыяльных дэкаметрах; 

ТТ –тэмпература паветра ў цэлых градусах; 

DD – дэфіцыт пункта расы ў лічбах кода; 

H
500

1000
 – магутнасць слоя паміж паверхнямі 500 і 

1000 гПа, выражаная ў геапатэнцыяльных дэкаметрах; 

dndn – напрамак ветру; 

fnfnfn – скорасць ветру; 

Δh – велічыня змянення абсалютнага геапатэнцыяла 

за 12 ці за 24 гадз. (наносяць толькі на карты АТ700 і АТ500); 

Δr – велічыня змянення адноснага геапатэнцыяла за 

12 ці за 24 гадз. Нанясенне Δh і Δr неабавязковае. 

Малюнак 16 – Схема нанясення аэралагічных даных 

на карты абсалютнай АТ (а) і адноснай АТ500
1000 (б) тапаграфіі. 
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Прыклады заданняў і іх выканання 

Прыклад 1 

Заданне 1. На аснове вынікаў назіранняў (табліца 8) складзіце тэлеграму з 

дапамогай кода КН-01. 

Заданне 2. Адлюструйце вынікі назіранняў у выглядзе схемы для нанясення 

на сінаптычную карту. 

 
Табліца 8 – Вынікі метэаралагічных назіранняў у 0 гадзін Сусветнага часу 1 

лістапада 2011 г. на станцыі Пінск. 

N – агульная воблачнасць, бал; Nh – воблачнасць ніжняга ярусу, бал; VV – далёкасць 

бачнасці, км, h – вышыня ніжняй мяжы воблакаў, м; dd – напрамак ветру; ff – скорасць ветру, 

м/с; PPP – атмасферны ціск на ўзроўні мора, гПа; pp – велічыня барычнай тэндэнцыі, гПа/3 

гадз; a – характарыстыка барычнай тэндэнцыі за тры гадзіны; T – тэмпература паветра, оС; 

Td – тэмпература кропкі расы, оС; CL воблакі ніжняга ярусу, CM – воблакі сярэдняга ярусу; 

CH – воблакі верхняга ярусу; ww – надвор’е ў тэрмін назірання; W1W2 – .надвор’е паміж 

тэрмінамі назіранняў 

N Nh VV h ww W1W2 PPP рp а dd ff Т Тd CL CM CH 

9 9 
4-

10 
600-

1000 
Смуга 

Воблачнасць 

болей за 5 

балаў 
1021,3 0,9  штыль 0 8,2 7,6 

Sc 

не 

з 

Cu 

або 

Cb 

- - 

 

Адказ на заданне 1 

Тэлеграма (ціск на узроўні станцыі вылічаны па бараметрычнай формуле 

рэальнай атмасферы, вертыкальны тэрмічны градыент прыняты роўным 

0,6 °С /100 м): ААХХ 01001 33019 31596 80000 10082 20076 39908 40213

 52009 71022 885// 

 

Адказ на на заданне 2 

Схема для нанясення на сінаптычную карту 

 
Малюнак 17 – Схема для нанясення на сінаптычную карту 

 

Прыклад 2 

Заданне 1. Расшыфруйце метэаралагічныя ўмовы, прадстаўленыя на схеме. 

Вынікі аформіце ў выглядзе прыведзенай ніжэй табліцы 9, шляхам замены 

назвы элементу на яго значэнне. 

 
Малюнак 18 – Метэаралагічныя ўмовы на станцыі Мазыр (04.03.2013, 12:00) 
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Табліца 9 – Метэаралагічныя ўмовы ўчас назіранняў. 

N 

Агульная 

воблачнасць, 

бал 
ww 

Надвор’е ў тэрмін 

назірання dd 
напрамак 

ветру 
CL 

Воблакі 

ніжняга 

ярусу 

Nh 

Воблачнасць 

ніжняга ярусу, 

бал 
W1W2 

Надвор’е паміж 

тэрмінамі назіранняў ff 
Скорасць 

ветру, м/с 
CM 

Воблакі 

сярэдняга 

ярусу 

VV 
Далёкасць 

бачнасці, км 
PPP 

Атмасферны ціск на 

ўзроўню мора, гПа 
Т 

Тэмпература 

паветра, оС 

CH 

Воблакі 

верхняга 

ярусу h 

Вышыня 

ніжняй мяжы 

воблакаў, м 

pp 

 

 

а 

 

Велічыня барычнай 

тэндэнцыі, гПа/3 гадз. 

 

Характарыстыка 

барычнай тэндэнцыі 

за тры гадзіны 

Тd 

Тэмпература 

кропкі расы, 
оС 

 

Адказ на заданне 1 
Табліца 10 – Метэаралагічныя ўмовы ўчас назіранняў у 12 г. 4 сакавіка 2013 г. на 

станцыі Мазыр. 

N 9 ww 

Ліўневы снег (у 

апошні час, але не ў 

тэрмін назірання) 
dd Зх CL Cb cap 

Nh 7-8 W1W2 Ліўневыя ападкі ff 2-3 CM 

Ac 

распаўс. 

па небе 

VV 20-50 PPP 1016,6 Т -5,4 

CH Не бачна 
h 600-1000 

pp 

 

а 

 

1,3 

 

Атмасферны ціск 

павялічыўся 

Тd -10,6 

 

Прыклад 3 і варыянты заданняў 

Заданне 1. “Карыстаючыся міжнародным кодам КН-01 закадзіраваць даныя 

метэаралагічных назіранняў (табліца 11) 

Табліца 11 – Даныя назіранняў метэаралагічных станцый (МС) для перадачы і 

нанясення на сінаптычную карту.  

Умоўныя абазначэнні: N – воблачнасць, бал; h – вышыня ніжняй мяжы воблакаў, м; dd – 

напрамак ветру; ff – скорасць ветру, м/с; PPP – атмасферны ціск на ўзроўню мора, гПа; pp – 

велічыня барычнай тэндэнцыі, гПа/3 гадз; a – характарыстыка барычнай тэндэнцыі за тры 

гадзіны; T – тэмпература паветра, оС; Td – тэмпература крокі расы, оС; Tw – тэмпература вады 

на паверхні мора, оС; CH – воблакі верхняга ярусу; CM – воблакі сярэдняга ярусу; CL воблакі 

ніжняга ярусу; ww – надвор’е ў тэрмін назірання; W1W2 – .надвор’е паміж тэрмінамі 

назіранняў 

МС БРЭСТ 

Варыянт N h dd ff PPP рp а Т Тd Тw CH CM CL ww W1W2 

1 8 100 Пн 10 1000,2 -5  11,0 1,1 5,1 Ci As Cu 60 75 

2 3 150 Пну 20 1005,1 -6  12,5 1,2 7,2 Cs Ac Cb 61 76 

3 5 200 Ус 13 1010,1 -8  13,8 1,3 8,3 Cc As Cu 62 77 

4 6 250 Пн 14 1015,2 8  14,9 1,4 9,4 Ci Ac Cb 63 78 
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Працяг табліцы 11 

Варыянт N h dd ff PPP рp а Т Тd Тw CH CM CL ww W1W2 

5 6 300 Зх 15 1020,3 6  15,5 1,5 7,3 Cs As Cu 64 79 

6 3 350 Пн 16 1025,4 4  16,3 1,6 8,4 Cc Ac Cb 65 80 

7 5 400 Ус 17 1030,5 3  17,2 1,7 9,5 Ci As Cu 66 81 

8 8 450 Зх 18 1035,6 2  18,9 1,8 9,9 Ci Ac Cb 67 82 

9 4 500 Пд 19 1040,7 12  12,0 1,9 7,5 Cs As Cu 68 83 

10 7 550 ПдЗ 10 1045,8 13  21,0 2,0 4,3 Cc Ac Cb 69 84 

11 10 650 ПдУ 15 1013,9 17  22,4 2,2 2,7 Ci As Cu 70 85 

12 9 700 ПнУ 20 990,0 19  23,6 3,2 9,3 Cs Ac Cb 71 86 

13 4 750 ПнЗ 13 995,9 -20  24,8 4,3 8,7 Cc As Cu 72 87 

14 5 800 ПдУ 16 998,8 -25  17,6 5,3 6,5 Ci Ac Cb 73 88 

15 3 850 Зх 19 999,7 -31  18,9 6,2 4,9 Cc Ac Cu 74 89 

 

МС ВІЦЕБСК 

Варыянт N h dd ff PPP рp а Т Тd Тw CH CM CL ww W1W2 

1 9 100 Пн 20 1000,2 -5  11,0 1,1 5,1 Ci As Cu 15 30 

2 3 120 Пну 30 1005,3 -6  12,5 1,2 7,2 Cs Ac Cb 16 31 

3 5 230 Ус 23 1010,4 -8  13,8 1,3 8,3 Cc As Cu 17 32 

4 6 240 Пн 24 1015,1 8  14,9 1,4 9,4 Ci Ac Cb 18 33 

5 6 330 Зх 25 1020,2 6  15,5 1,5 7,3 Cs As Cu 19 34 

6 7 380 Пн 36 1025,3 4  16,3 1,6 8,4 Cc Ac Cb 20 35 

7 8 440 Ус 47 1030,4 3  17,2 1,7 9,5 Ci As Cu 21 36 

8 9 470 Зх 38 1035,5 2  18,9 1,8 9,9 Ci Ac Cb 22 37 

9 10 540 Пд 29 1040,6 12  12,0 1,9 7,5 Cs As Cu 23 38 

10 9 570 ПдЗ 20 1045,7 13  21,0 2,0 4,3 Cc Ac Cb 24 39 

11 10 680 ПдУ 35 1013,8 17  22,4 2,2 2,7 Ci As Cu 25 40 

12 6 720 ПнУ 40 990,9 19  23,6 3,2 9,3 Cs Ac Cb 26 41 

13 4 740 ПнЗ 53 995,0 -20  24,8 4,3 8,7 Cc As Cu 27 42 

14 2 850 ПдУ 66 998,9 -25  17,6 5,3 6,5 Ci Ac Cb 28 43 

15 2 880 Зх 79 999,8 -31  18,9 6,2 4,9 Cc Ac Cu 29 44 

 

МС ГОМЕЛЬ 

Варыянт N h dd ff PPP рp а Т Тd Тw CH CM CL ww W1W2 

1 7 100 Пн 10 1000,0 -5  11,0 1,1 5,1 Ci As Cu 45 60 

2 4 150 Пну 20 1005,9 -6  12,5 1,2 7,2 Cs Ac Cb 46 61 

3 5 200 Ус 13 1010,8 -8  13,8 1,3 8,3 Cc As Cu 47 62 

4 6 250 Пн 14 1015,7 8  14,9 1,4 9,4 Ci Ac Cb 48 63 

5 7 300 Зх 15 1020,6 6  15,5 1,5 7,3 Cs As Cu 49 64 

6 8 350 Пн 16 1025,5 4  16,3 1,6 8,4 Cc Ac Cb 50 65 

7 9 400 Ус 17 1030,4 3  17,2 1,7 9,5 Ci As Cu 51 66 

8 7 450 Зх 18 1035,3 2  18,9 1,8 9,9 Ci Ac Cb 52 67 

9 6 500 Пд 19 1040,2 12  12,0 1,9 7,5 Cs As Cu 53 68 

10 8 550 ПдЗ 10 1045,1 13  21,0 2,0 4,3 Cc Ac Cb 54 69 

11 6 650 ПдУ 15 1013,1 17  22,4 2,2 2,7 Ci As Cu 55 70 

12 7 700 ПнУ 20 990,2 19  23,6 3,2 9,3 Cs Ac Cb 56 71 

13 4 750 ПнЗ 13 995,3 -20  24,8 4,3 8,7 Cc As Cu 57 72 

14 5 800 ПдУ 16 998,4 -25  17,6 5,3 6,5 Ci Ac Cb 58 73 

15 3 850 Зх 19 999,5 -31  18,9 6,2 4,9 Cc Ac Cu 59 74 
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Працяг табліцы 11 

МС ГРОДНА 

Варыянт N h dd ff PPP рp а Т Тd Тw CH CM CL ww W1W2 

1 10 200 Пн 10 1000,0 -5  11,0 1,1 5,1 Ci As Cu 00 15 

2 2 250 Пну 20 1005,9 -6  12,5 1,2 7,2 Cs Ac Cb 01 16 

3 3 300 Ус 13 1010,8 -8  13,8 1,3 8,3 Cc As Cu 02 17 

4 4 350 Пн 14 1015,7 8  14,9 1,4 9,4 Ci Ac Cb 03 18 

5 5 400 Зх 15 1020,6 6  15,5 1,5 7,3 Cs As Cu 04 19 

6 6 450 Пн 16 1025,5 4  16,3 1,6 8,4 Cc Ac Cb 05 20 

7 7 500 Ус 17 1030,4 3  17,2 1,7 9,5 Ci As Cu 06 21 

8 8 550 Зх 18 1035,3 2  18,9 1,8 9,9 Ci Ac Cb 07 22 

9 9 600 Пд 19 1040,2 12  12,0 1,9 7,5 Cs As Cu 08 23 

10 8 650 ПдЗ 10 1045,1 13  21,0 2,0 4,3 Cc Ac Cb 09 24 

11 10 750 ПдУ 15 1013,1 17  22,4 2,2 2,7 Ci As Cu 10 25 

12 7 800 ПнУ 20 990,2 19  23,6 3,2 9,3 Cs Ac Cb 11 26 

13 5 850 ПнЗ 13 995,3 -20  24,8 4,3 8,7 Cc As Cu 12 27 

14 3 900 ПдУ 16 998,4 -25  17,6 5,3 6,5 Ci Ac Cb 13 28 

15 2 870 Зх 19 999,5 -31  18,9 6,2 4,9 Cc Ac Cu 14 29 

 

МС МАГІЛЁЎ 

Варыянт N h dd ff PPP рp а Т Тd Тw CH CM CL ww W1W2 

1 7 100 Пн 10 1000,3 -5  11,0 1,1 5,1 Ci As Cu 30 45 

2 4 150 Пну 20 1005,4 -6  12,5 1,2 7,2 Cs Ac Cb 31 46 

3 5 200 Ус 13 1010,4 -8  13,8 1,3 8,3 Cc As Cu 32 47 

4 4 250 Пн 14 1015,3 8  14,9 1,4 9,4 Ci Ac Cb 33 48 

5 6 300 Зх 15 1020,2 6  15,5 1,5 7,3 Cs As Cu 34 49 

6 8 350 Пн 16 1025,1 4  16,3 1,6 8,4 Cc Ac Cb 35 50 

7 5 400 Ус 17 1030,2 3  17,2 1,7 9,5 Ci As Cu 36 51 

8 9 450 Зх 18 1035,3 2  18,9 1,8 9,9 Ci Ac Cb 37 52 

9 6 500 Пд 19 1040,4 12  12,0 1,9 7,5 Cs As Cu 38 53 

10 8 550 ПдЗ 10 1045,5 13  21,0 2,0 4,3 Cc Ac Cb 39 54 

11 7 650 ПдУ 15 1013,6 17  22,4 2,2 2,7 Ci As Cu 40 55 

12 6 700 ПнУ 20 990,7 19  23,6 3,2 9,3 Cs Ac Cb 41 56 

13 5 750 ПнЗ 13 995,8 -20  24,8 4,3 8,7 Cc As Cu 42 57 

14 3 800 ПдУ 16 998,9 -25  17,6 5,3 6,5 Ci Ac Cb 43 58 

15 4 850 Зх 19 999,0 -31  18,9 6,2 4,9 Cc Ac Cu 44 59 

МС МІНСК 

Варыянт N h dd ff PPP рp а Т Тd Тw CH CM CL ww W1W2 

1 9 50 Пн 10 1000,1 -5  11,0 1,1 5,1 Ci As Cu 75 00 

2 1 150 Пну 20 1005,2 -6  12,5 1,2 7,2 Cs Ac Cb 76 01 

3 2 200 Ус 13 1010,3 -8  13,8 1,3 8,3 Cc As Cu 77 02 

4 3 250 Пн 14 1015,4 8  14,9 1,4 9,4 Ci Ac Cb 78 03 

5 4 300 Зх 15 1020,5 6  15,5 1,5 7,3 Cs As Cu 79 04 

6 5 350 Пн 16 1025,0 4  16,3 1,6 8,4 Cc Ac Cb 80 05 

7 6 400 Ус 17 1030,6 3  17,2 1,7 9,5 Ci As Cu 81 06 

8 7 450 Зх 18 1035,7 2  18,9 1,8 9,9 Ci Ac Cb 82 07 

9 8 500 Пд 19 1040,8 12  12,0 1,9 7,5 Cs As Cu 83 08 

10 9 550 ПдЗ 10 1045,9 13  21,0 2,0 4,3 Cc Ac Cb 84 09 

11 10 650 ПдУ 15 1013,0 17  22,4 2,2 2,7 Ci As Cu 85 10 

12 8 700 ПнУ 20 990,1 19  23,6 3,2 9,3 Cs Ac Cb 86 11 

13 6 750 ПнЗ 13 995,2 -20  24,8 4,3 8,7 Cc As Cu 87 12 

14 4 800 ПдУ 16 998,3 -25  17,6 5,3 6,5 Ci Ac Cb 88 13 

15 2 850 Зх 19 999,4 -31  18,9 6,2 4,9 Cc Ac Cu 89 14 
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Занятак 12. Кодавая сістэма перадачы інфармацыі ў гідраметэаралагічныя 

цэнтры і нанясенне дадзеных на сінаптычную карту (Ч. 2) 

Мэта: асвоіць методыку сінаптычнага аналізу за дапамогай сінаптычных 

карт і спадарожнікавых здымкаў воблачнасці. 

Пытанні для падрыхтоўкі: 

1. Сінаптычныя карты. 

2 Сінаптычны аналіз. 

3. Спадарожнікавая інфармацыя ў сінаптычным аналізе. 

Матэрыялы: сінаптычныя карты, спадарожнікавыя здымкі воблачнасці, 

прэзентацыя з дэманстрацыяй сінаптычных карт і спадарожнікаввых здымкаў, 

Метадычныя ўказанні (2014 г.). 

Структура занятка 

1. Вуснае апытанне. 

2. Аналіз прыземных сінаптычных карт і спадарожнікавых здымкаў. 

Зыходная інфармацыя 

Неабходныя звесткі для выканання работы прыведзены пасля прыклада 

задання і ўключаюць наступныя раздзелы: 

1. Тэрміналогія, якая выкарыстоўваецца ў сінаптычнай практыцы. 

2. Тэрміны, пры дапамозе якіх выражаюць прагноз надвор’я. 

3. Методыка аналізу поля ціску і поля ветру 

4. Методыка аналізу поля тэмпературы і вільготнасці паветра 

3. Аналіз поля воблачнасці паводле спадарожнікавых здымкаў. 

4. Дэшыфраванне спадарожнікавых здымкаў у інфрачырвоным спектры. 

Прыклад заданняў 

Заданне 1. Карыстаючыся картамі надвор’я (15 карт), складзенымі 

паслядоўна паводле даных у тэрміны назіранняў, праведзенымі метэастанцыямі 

Заходняй Еўропы праз кожныя 3 гадз, выявіць сінаптычныя аб’екты, устанавіць 

траекторыю іх руху, прааналізаваць сінаптычную сітуацыю, прасачыць яе 

развіццё і трансфармацыю на працягу 01–02 студзеня 2010 г. Скласці прагноз 

надвор’я на тры дні (малюнак 19, а – п).  

Заданне 2. Прааналізаваць поле ціску і поле ветру на сінаптычных картах 

(мал. 19), паказаць змяненні палей на працягу двух сутак 01–02 студзеня 2010 г., 

разлічыць гарызантальны барычны градыент і яго уплыў на скорасць ветру. 

Устанавіць траекторыі перамяшчэння барычных сістэм праз тэрыторыю 

Беларусі, вызначыць характар надвор’я і яго прагноз. 

Заданне 3. Прааналізаваць тэмпературу і вільготнасць на шляху траекторыі 

руху паветраных мас, франтоў, цыклонаў і антыцыклонаў у напрамку Беларусі, 

вызначыць іх трансфармацыйныя змяненні з прыходам на Беларусь. 

Заданне 4. Прааналізаваць прыземныя сінаптычныя карты (гл. малюнак 19) 

і інфрачырвоныя спадарожнікавыя здымкі (малюнак 20), атрыманыя сінхронна ў 

метэаралагічныя тэрміны праз 3 гадз. 1, 2 студзеня 2010. Выявіць залежнасць 

сінаптычнай сітуацыі ад характару воблачных палей і паказаць іх сувязь. 

https://elib.bsu.by/handle/123456789/108218
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а: 00 гадз 01.01.2010 г. 



49 

 
б: 03 гадз, 01.01.2010 г. 



50 

 
в: 06 гадз, 01.01.2010 г. 



51 

 
г: 09 гадз, 01.01.2010 г. 



52 

 
д: 12 гадз, 01.01.2010 г.  



53 

 
е: 15 гадз, 01.01.2010 г. 



54 

 
ж: 18 гадз, 01.01.2010 г. 



55 

 
з: 21 гадз, 01.01.2010 г. 

 



56 

 
і: 00 гадз, 01.01.2010 г. 

 



57 

 
к: 03 гадз, 02.01.2010 г. 

 



58 

 
л: 06 гадз, 02.01.2010 г. 



59 

 
м: 09 гадз, 02.01.2010 г. 

 



60 

 
н: 12 гадз, 02.01.2010 г. 

 



61 

 
о: 15 гадз, 02.01.2010 г. 



62 

 
п: 18 гадз, 02.01.2010 г. 

 

Малюнак 19, а – п – Развіццё сінаптычнай сітуацыі – перамяшчэнне сінаптычных аб’ектаў над Заходняй Еўропай і Беларуссю: 

атмасферных франтоў, ізабар, барычных сістэм, цыклонаў і антыцыклонаў 1 і 2 студзеня 2010 г. у тэрміны назірання UTC. 1 

студзеня: а – 00 гадз; б – 3 гадз; в –6 гадз; г – 9 гадз; д – 12 гадз; е – 15 гадз; ж – 18 гадз; з – 21 гадз.; 2 студзеня: і – 00 гадз; к – 3 гадз; л 

– 6 гадз; м – 9 гадз;  н – 12 гадз; о – 15 гадз; п – 18 гадз. 
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а: 00 гадз, 01.01.2010 г. 



64 

 
б: 03 гадз, 01.01.2010 г. 



65 

 
в: 06 гадз, 01.01.2010 г. 



66 

 
г: 09 гадз, 01.01.2010 г. 



67 

 
д: 12 гадз, 01.01.2010 г. 



68 

 
е: 15 гадз, 01.01.2010 г. 



69 

 
ж: 18 гадз, 01.01.2010 г. 



70 

 
з: 21 гадз, 01.01.2010 г. 

 



71 

 
і: 21 гадз, 01.01.2010 г. 



72 

 
к: 00 гадз, 01.02.2010 г. 



73 

 
л: 03 гадз, 01.02.2010 г. 



74 

 
м: 06 гадз, 01.02.2010 г. 



75 

 
н: 09 гадз, 01.02.2010 г. 



76 

 
о: 12 гадз, 01.02.2010 г. 



77 

 
п: 15 гадз, 01.02.2010 г. 



78 

 
р: 21 гадз, 01.02.2010 г. 

 
Малюнак 20, а – р – Спадарожнікавыя здымкі (а–р) ў інфрачырвоным спектры 

выпрамянення, на якіх адлюстрована воблачнае поле і сінаптычныя аб’екты. Здымкі 

зробленыя сінхронна праз 3 гадз у тэрміны назірання наземных метэаралагічных 

станцый Белгідрамета 1 і 2 студзеня 2010 г. 
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Тэрміналогія, якая выкарыстоўваецца ў сінаптычнай практыцы 

Пры складанні кароткатэрміновых прагнозаў надвор’я агульнага 

карыстання выкарыстоўваецца пэўная тэрміналогія. 

У прагнозах надвор’я адзначаецца: воблачнасць, ападкі, атмасферныя з’явы, 

вецер і тэмпература паветра. У прагнозах, акрамя авіяцыйных, дазваляецца не 

ўказываць воблачнасць у выпадку, калі чакаюцца з’явы, якія ў дастатковай меры 

характарызуюць умовы надвор’я (напрыклад, снег, мяцеліца, узмацненне ветра 

да 10–15 м/с). Для воблачнасці ў прагнозах выкарыстоўваюцца тэрміны, якія 

прыведзены ў табліцы 12. 
 

Табліца 12 – Характарыстыка воблачнасці. 

Тэрмін  Колькасць воблакаў 

Бязвоблачна  

 

Сонечнае надвор’е, малавоблачнае 

надвор’е, невялікая воблачнасць 

Не больш 2 балаў воблакаў усіх ярусаў 

 

3–5 балаў воблакаў ніжняга ярусу ці любая 

колькасць воблакаў верхняга ярусу, ці воблакі 

сярэдняга ярусу, якія прасвечваюцца 

Пераменная воблачнасць 

 

Воблачнае надвор’е з праясненнямі 

 

Воблачнае надвор’е 

 

Пахмурна, пахмурнае надвор’е 

Ад 1–3 да 6–9 балаў ці 3–8 балаў 

 

Ад 8–10 да 0–3 балаў 

 

7–10 балаў 

 

10 балаў 

Заўвага. Тэрміны “Бязвоблачна”, “Невялікая воблачнасць”, “Малавоблачнае надвор’е” і 

“Сонечнае надвор’е” улічваюць воблачнасць усіх ярусаў; астатнія тэрміны адносяцца да 

воблакаў ніжняга ярусу і шчыльным воблакам сярэдняга ярусу. 

 

У прагнозах ападкаў (табліца 13, 14 ) адзначаецца іх агрэгатны стан (дождж, 

снег, ападкі), колькасць і працягласць (кароткатэрміновы, часамі, працяглы). 

Пры тэмпературы паветра ад –5 да +5 оС замест тэрміна “ападкі” рэкамендуецца 

выкарыстоўваць адзін з тэрмінаў, прыведзеных у табліцы 14. 

Для ападкаў у прагнозах надвор’я агульнага карыстання дазваляецца 

выкарыстоўваць тэрміны “Магчымы” (прыраўноўваецца да слабых ападкаў) і 

“Малаверагодны” (прыраўноўваецца да тэрміны “Без ападкаў”). 

У прагнозе ўказваюцца такія з’явы надвор’я: мяцеліца, нізкая мяцеліца, 

пылавая бура, туман, шквал, град, галалёд, шэрань, наліпанне мокрага снегу. 

Прагназуецца інтэнсіўнасць гэтых з’яў: слабыя, умераныя, моцныя. Навальніца, 

галалёдзіца і пазёмак даюцца ў прагнозе без указання інтэнсіўнасці. 

Да небяспечных з’яў (НЗ) і асабліва небяспечных з’яў (АНЗ) адносяцца тыя 

метэаралагічныя велічыні і з’явы надвор’я, якія могуць абцяжарваць дзейнасць 

гаспадарчых арганізацый. У залежнасці ад патрабаванняў такіх арганізацый 

папярэджанні аб НЗ і АНЗ складаюцца асобна для пункта і для тэрыторыі, альбо 

даецца адзін тэкст. 
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Табліца 13 – Тэрміналагія для колькасці ападкаў. 

Тэрмін  Сінонім  Колькасць 

ападкаў,  

мм/12 гадз 

З’ява Плошча, 

ахопленая 

з’явай 

Вадкія і 

мешаныя 

Цвёрд

ыя  

Без ападкаў Сухое надвор’е, сонечнае 

надвор’е 

– – – – 

Слабыя ападкі 

(дождж, снег) 

Невялікія ападкі (дождж, снег) 

Слабы імжысты дождж 

0,0–3 0,0–2 – – 

Умераныя 

ападкі  

(дождж, снег) 

Імжысты дождж 

Ападкі (дождж, снег) 

Дажджлівае надвор’е 

Ліўневы дождж 

Снегапад  

4–14 3–6 – – 

Моцныя ападкі 

(дождж, снег) 

Моцны ліўневы дождж 

Моцны снегапад 

15–49 7–19 НЗ >30 

Тое ж для 

небяспечных 

раёнаў 

Моцны ліўневы дождж 

Моцны снегапад 

15–29 7–19 НЗ >30 

Вельмі моцныя 

ападкі  

(дождж, снег) 

Вельмі моцны ліўневы дождж ≥50 ≥20 НЗ 

ВНЗ 

≤30 

>30 

 

Табліца 14 – Тэрміналогія для характарыстыкі ападкаў. 

Тэрмін Характарыстыка ападкаў 

Снег з дажджом ці мокры снег Снег і дождж адначасова, але пераважае снег 

Дождж са снегам Дождж і снег адначасова, але пераважае дождж 

Снег і дождж Снег і дождж чаргуюцца, але пераважае снег 

Дождж і снег Дождж і снег чаргуюцца, але пераважае дождж 

Снег, які пераходзіць у дождж Спачатку чакаецца снег, а потым дождж 

Дождж, які пераходзіць у снег Спачатку чакаецца дождж, а потым снег 

 

У папярэджаннях аб НЗ і АНЗ указваецца дата, час, месца ўзнікнення з’явы, 

назва з’явы, яе максімальная інтэнсіўнасць і па магчымасці працягласць. НЗ і 

АНЗ павінны прадугледжвацца ў сутачных прагнозах і іх удакладненнях, а 

таксама ў прагнозах надвор’я на наступныя двое сутак. Калі перапынак паміж 

прыпыненнем і зноў узнікшай НЗ (ВНЗ) працягваўся 6 гадз і больш, то лічыцца, 

што ўзнікла новая з’ява і аб ім неабходна скласці новае папярэджанне. Калі 

аналіз сінаптычных матэрыялаў паказвае, што чакаемая з’ява не ўзнікае, то 

даецца адмена папярэджанню (з максімальнай заўчаснасцю). Калі АНЗ (акрамя 

замаразкаў) прыпынілася, то не пазней чым праз 2 гадз у абслугоўваемыя 

арганізацыі перадаецца інфармацыя аб яго прыпыненні (калі гэта прадугледжана 

планам-схемай). 

Да слабых адносяцца з’явы, інтэнсіўнасць якіх не дасягнула ўзроўню НЗ, да 

ўмераных – з’явы, інтэнсіўнасць якіх дасягнула ўзроўню НЗ, і да моцных – з’явы, 

якія па інтэнсіўнасці ўжо адносяцца да АНЗ. НЗ звычайна абцяжарваюць 

дзейнасць гаспадарчых арганізацый і наносяць ім нейкія страты, у той жа час як 
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АНЗ могуць суправаджацца значнымі стратамі і нават выклікаць стыхійныя 

бедства. 

У прагнозах надвор’я ўказваецца пераважаючая і максімальная скорасць 

ветру і парывы з інтэрвалам не больш за 5 м/с, у папярэджаннях – толькі 

максімальная скорасць ветру і парывы. Указваць у адной градацыі бяспечныя і 

небяспечныя ці небяспечныя і асабліва небяспечныя значэнні ветра не 

дазваляецца. Градацыі скорасці ветра і адпаведныя ім катэгорыі з’яў прыведзены 

ў табліцы 15. скорасць ветра 0–5 і 5–10 м/с можа быць заменена тэрмінамі 

“Слабы” і “Умераны”. Каліж у прагнозе ці папярэджанні даецца скорасць ветра 

33 м/с і больш, то дабаўляецца тэрмін “Ураган”. 

 
Табліца 15 – Градацыі скорасці ветру і катэгорыі з’яў. 

Скорасць ветра, м/с Плошча, 

ахопленая з’явай, % 

Катэгорыя  

з’явы сярэдняя парывы 

1–14 

15–29 

≥30 

≥30 

1–14 

15–34 

≥35 

≥35 

≥70 

>30 

≤30 

≥30 

– 

НЗ 

НЗ 

АНЗ 

 

У прагнозах надвор’я указваецца мінімальная (на ноч) і максімальная (на 

дзень) тэмпература паветра на пункце ў інтэрвале не больш за 2 оС, а на 

тэрыторыі – у інтэрвале не больш за 5 оС. Указваць у адной градацыі бяспечныя 

і небяспечныя і асабліва небяспечныя значэнні тэмпературы не дазваляецца. 

Калі паніжэнне тэмпературы ніжэй 0 оС у вегетацыйны перыяд чакаецца на 

плошчы больш за 30 % АНЗ, выкарыстоўваюцца тэрміны “Замаразак” ці 

“Замаразак на паверхні глебы”. Калі плошча ахопу замаразкам складае 30 % і 

менш (НЗ), то ўказваецца “Месцамі замаразак” ці “Месцамі замаразак на 

паверхні глебы”. Надвор’е ў асобных раёнах абслугоўваемай тэрыторыі можа 

істотна адрознівацца. У такіх выпадках прагнозы ці папярэджанні складаюцца 

для кожнага раёну. Падзел тэрыторыі на часткі робіцца па адміністратыўным ці 

геаграфічным прыкметам. Часткі тэрыторыі выражаюцца ў долях ад агульнай 

плошчы і з’яўляюцца вагавымі каэфіцыентамі пры ацэнцы прагноза па ўсёй 

тэрыторыі. Калі па характару надвор’я цяжка вылучыць пэўную частку 

тэрыторыі, то дазваляецца выкарыстоўваць тэрмін “Месцамі” ці “У асобных 

раёнах”, пры гэтым лічыцца, што ападкі ці з’явы надвор’я чакаюцца ў розных 

месцах на плошчы, роўнай 30 % і менш. 

 

Тэрміны, пры дапамозе якіх выражаюць прагноз надвор’я 

Аналаг, аналагічны – Сінаптычнае становішча, ці ход працэсаў, ці ход таго 

ці іншага метэаралагічнага элемента ў мінулым, падобныя на бягучае 

становішча. Напрыклад, надвор’е на заўтра аналагічнае сёнешняму ці 

ўчарашняму. 

Атмасферная дымка, дымка – Слабае замутненне паветра каля зямной 

паверхні, выкліканае рассеяннем святла на завіслых дробных кропельках вады ці 
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крышталіках лёду. Надае паветру блакітна-шэрае адценне. Бачнасць пры дымцы, 

у адрозненне ад тумана, больш за 1 км. 

Атмасферная засуха, засуха, Бабіна лета – Перыяд сухога, сонечнага і 

цёплага надвор’я ў верасні–кастрычніку ва ўмераным поясе. Усталёўваецца ва 

ўмовах стацыянарнага антыцыклона, на перыферыі якога адбываецца прыток 

цёплых паветраных мас з поўдня. Пераважае малавоблачнае надвор’е, слабы 

вецер паўднёвых напрамкаў. У найбольш працяглыя перыяды восеньскага 

вяртання цяпла могуць паўторна расцвітаць вішні, яблыні, чаромхі і інш. 

Прадаўжаецца ад тыдня да аднаго месяца. У Пн. Амерыцы перыяд Б.л. 

называецца «індзейскім летам». Indian summer. 

Барашкі –Характэрныя формы хвалістых воблакаў – высока-кучавых і 

перыста-кучавых – у выглядзе рабізны ці завіткоў. 

Без істотных ападкаў – Па тэрміналогіі прагнозаў – ападкі за 12 гадз не 

больш за 0,2 мм у час дажджу і не больш 0,1 мм пры выпадзенні снегу. 

Блізкая навальніца – Навальніца, якая суправаджаецца маланкамі і 

грымотамі, пры гэтым прамежак часу паміж маланкай і громам не больш за 10 с. 

што адпавядае адлегласці навальнічнага разраду ад станцыі не больш за 3 км. 

Бліццард – Мяцеліца пры моцным паўночна-заходнім ветры і марозе ў тыле 

цыклону ў ЗША і Англіі. Гэты ж тэрмін ужываецца да мяцеліцы пры моцным 

холадзе ў любым раёне, у прыватнасці ў Антарктыдзе. 

Воблачна з праясненнямі – Тэрмін, які ўжываецца ў прагнозах надвор’я для 

абазначэння воблачнасці, якая пераважае звыш за 5 бал, але часам можа 

памяншацца да 0–3 бал. 

Дзень – Частка сутак, на працягу якой сонца застаецца над гарызонтам. 

Дзень без адлігі – Суткі з максімальнай тэмпературай паветра не вышэй за 0 
оС. 

Значная воблачнасць – У фармуліроўцы прагнозаў – воблачнасць 9–10 

балаў. 

Значны дождж – У фармуліроўцы прагнозаў – дождж з колькасцю ападкаў 

больш за 8 мм за 12 гадз. 

Значны снег – У фармуліроўцы прагнозаў – снег з колькасцю ападкаў больш 

за 3 мм за 12 гадз. 

Паветраная яма – Авіяцыйны тэрмін, які азначае рэзкі кідок самалёта на 

значную адлегласць уніз. 

Пераменная воблачнасць – Воблачнасць са значнымі змяненнямі колькасці 

балаў на працягу данага прамежка часу. часцей за ўсё гэта воблакі канвекцыі, 

асабліва ў тыле цыклону. У выпадку асабліва рэзкіз, хуткіх і частых змяненняў 

гавораць аб рэзкай зменлівасці воблачнасці. 

Пераменны вецер – Вецер, які істотна змяняе напрамак і скорасць на працягу 

кароткага часу. 

Парыў ветру – Рэзкае кароткачасовае ўзмацненне ветра. Пры скорасцях 20 

м/с і больш вецер набывае разбуральную сілу і носіць назву шквала. 

Парывістасць (парывісты) ветра – Істотныя ваганні і пульсацыі скорасці і 

напрамку ветра. У выпадку моцнай П. В. гавораць аб шквалістасці ветру. П. В. 

абумоўлена турбулентнасцю, характэрнай для паветраных плыней. Яна асабліва 
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ярка выражана ў халодных паветраных масах з неўстойлівай стратыфікацыяй, а 

г. зн. з павялічанай турбулентнасцю. Яна павялічваецца таксама пры 

праходжанні франтоў, асабліва халодных. 

Пастаянны вецер – Характарыстыка ветру пры назіраннях на МС, калі за 

час назіранняў (2 мін) напрамак ветру трымаўся каля аднаго румбу. 

Зменлівы вецер – Вецер, які змяняе свой напрамак больш чым на адзін румб 

за перыяд назіранняў (2 мін). 

Пахаладанне (пацяпленне) – Неперыядычнае адвектыўнае паніжэнне 

(павышэнне) тэмпературы паветра ў дадзеным месцы. 

Праясненне – Паяўленне адкрытага блакітнага неба ў выніку разрываў у 

воблачным покрыве, да гэтага суцэльным, ці ў выніку поўнага знікнення 

воблакаў. П. асабліва характэрны для тыла цыклона, за халодным фронтам, але 

бывае непрацяглым, шмат разоў на працягу дня змяняецца павелічэннем 

воблачнасці. 

Надвор’е тыла – Надвор’е тыла цыклона, з пахаладаннем, з хутка зменлівай 

канвектыўнай воблачнасцю, ліўневымі ападкамі, парывістым ветрам. 

Роўны вецер – Характарыстыка ветра пры назіраннях на МС, калі ў тэрмін 

назірання (2 мін) скорасць ветра застаецца больш ці менш пастаяннай – ваганні 

дошкі флюгера адбываюцца паміж дзвума суседнімі штыфтамі або яна 

трымаецца каля аднаго штыфта. Пры рэзкіх ваганнях скорасці – дошка флюгера 

адхіляецца за межы двух суседніх штыфтоў – вецер называецца парывістым. 

Слабы вецер – Вецер 3–5 м/с. 

Умераны вецер – Вецер сілай 5,5–8 м/с. 

Умераны дождж – Дождж сярэдняй інтэнсіўнасці. 

Часам, часамі – У фармуліроўках прагнозаў гэты тэрмін азначае з’яву, якая 

будзе назірацца некалькі раз больш ці менш кароткачасова на працягу прамежку 

часу, аб якім ідзе размова. Напрыклад, часамі дождж. 

Ясна – Пераважна бясхмарнае надвор’е. 

Ясны дзень – Дзень, калі воблачнасць за кожны тэрмін назіранняў была 0–2 

балы. 

 

Методыка аналізу поля ціску і поля ветру 

Для аналізу поля атмасфернага ціску выкарыстоўваюцца прыземныя карты 

надвор’я і карты абсалютнай тапаграфіі іэабарычных паверхняў. Пры дапамозе 

карт выяўляюцца асноўныя формы барычнага рэльефу: дэпрэсіі (цыклоны), 

антыцыклоны, лагчыны, грабяні, седлавіны, другасныя цыклоны і антыцыклоны, 

а на картах АТ таксама і вышынныя франтальныя зоны (ВФЗ). 

Важнай характарыстыкай поля ціску з’яўляецца градыент ціску, які 

разлічваецца па нармалі да ізабараў (ізагіпсаў) як розніца ціску на адлегласці 100 

км. Колькаснае значэнне гарызантальнага барычнага градыента разлічваецца: 

 

grad p = [
𝛿𝑝

𝛿𝑛
] гПа/100 км, 
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дзе 𝛿𝑝  – рознасць ціску паміж ізабарамі па нармалі да іх, δn – адлегласць 

паміж ізабарамі ў сотнях кіламетров. 

Поле ціску і ветра цесна звязаныя, паколькі сілай якая выклікае вецер 

з’яўляецца гарызантальны барычны градыент. Неабходна знайсці гэту сувязь на 

сінаптычных картах і адлюстраваць у справаздачы. 

 

Методыка аналізу поля тэмпературы і вільготнасці паветра 

Асноўнымі буйнаштабнымі сінаптычнымі аб’ектамі поля тэмпературы 

з’яўляюцца ачагі цяпла і холаду, грэбні цяпла і лажбіны холаду, а таксама 

франтальныя зоны – пераходныя зоны паміж цеплымі і халоднымі паветранымі 

масамі, для якіх характэрны значныя гарызантальныя градыенты тэмпературы. 

Размеркаванне тэмпературы цесна звязана з размеркаваннем ціску, ветру і 

вертыкальных рухаў. Лакальныя змяненні тэмпературы каля зямной паверхні і ў 

свабоднай атмасферы звязаны з перамяшчэннем абласцей цяпла і холада ў 

напрамку паветраных плыняў і з трансфармацыяй гэты абласцей. Інакш кажучы, 

лакальныя змяненні тэмпературы з’яўляюцца змяненні тэмпературы на станцыі. 

Поле вільготнасці паветра аналізуецца на прыземных сінаптычных картах 

паводле пункта расы td , а на вышынных картах паводле дэфіцыта пункта расы d.  

 

Аналіз поля воблачнасці паводле спадарожнікавых здымкаў 

Пры сінаптычным аналізе выкарыстоўваюцца спадарожнікавыя фатаграфіі 

воблачнасці, атрыманыя ў бачным (ТВ) і інфрачырвоным (ІЧ) участках спектра. 

У выніку дэшыфрыравання на здымку вызначаюць воблачнасць, туманы, 

пыльныя буры, снег, лёд, аб’екты зямной паверхні і інш. Пры гэтым у якасці 

дэшыфровачных прыкмет, якія дазваляюць распазнаваць і адрозніваць 

воблачнасць і падсцільную паверхню, выкарыстоўваюць тон (яркасць) здымка, 

яго структуру і памеры. Яркасць здымка ТВ залежыць ад адбівальных 

уласцівасцяў аб’ектаў (альбеда), а таксама ад ступені асветленасці пры 

ажыццяўленні здымка.  

Яркасць здымка поля воблачнасці ў інфачырвоным спектры (ІЧ) залежыць 

ад інтэнсіўнасці выпрамянення, абумоўленага тэмпературай выпраменьвальнай 

паверхні. Фактычна, касмічны IЧ-здымак з'яўляецца тэмпературнай картай 

пэўнага ўчастка назіранай прасторы, яго таксама называюць цеплавымі 

здымкамі. Цёмныя адценні на здымку (зямля на працягу дня, вада, нізкія воблакі, 

туман) адпавядаюць цёплым абласцях, а светлыя адценні (высокія воблакі, 

вяршыні кучевых магутных і кучава-дажджавых воблакаў, зямля ў начны час 

сутак, вобласці распаўсюджвання снегу і лёду) адпавядаюць халодным абласцям. 

Прывядзем прыклады (1−4) і прааналізуем (дэшыфруем) спадарожнікавыя 

здымкі, атрыманыя адначасова ў бачным (ТВ) і інфрачырвоным (IЧ) спектрах, 

распазнаем характар воблачнасці (малюнак 21) (гл. Каўрыга П. А., 

Мацюшэўская К. В., 2020). 
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бачны дыяпазон інфрачырвоны дыяпазон 

Малюнак 21 – Прыклад 1. 
 

Аналіз здымкаў. На здымку ў бачным дыяпазоне паласа пёрыстых воблакаў 

цягнецца з паўночнага захаду на паўднёвы ўсход (1), гэтыя тонкія воблакі ледзь 

бачныя. Яны бачныя значна лепш у інфрачырвоным дыяпазоне(2), таму што 

складаюцца з лёду і вельмі халодныя. На інфрачырвонымздымку, які атрыманыў 

канцы дня, халоднае мора (3) відаць лепш, чым суша (4). На бачным здымку мора 

(5) цямней за сушу (6), бо яно паглынае больш сонечнага выпраменьвання. 

 

  
бачны дыяпазон інфрачырвоны дыяпазон 

Малюнак 22 – Прыклад 2. 
 

Аналіз здымкаў. На здымку ў бачным дыяпазоне 22 а ўздоўж ўзбярэжжа 

бачна паласа воблакаў (1). У іншых раёнах мора неба яснае, акрамя маленькага 

паўмесяца воблакаў (2). На інфрачырвоным малюнку 20 б паласа аблокаў (3) 

ўздоўж ўзбярэжжа толькі трохі святлей за мора. Тэмпература верхніх межаў 

гэтых воблакаў ненашмат ніжэй, чым тэмпература мора. Гэта азначае, што гэтыя 

воблакі нізкія, верагодна, слаістыя, ці туман. З іншага боку, маленькі паўмесяц 

воблакаў (4) успрымаецца больш светлым, чым мора, што сведчыць аб тым, што 

гэтыя воблакі знаходзяцца на большай вышыні. 
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бачны дыяпазон інфрачырвоны дыяпазон 

Малюнак 23 – Прыклад 3. 
 
Аналіз здымкаў.На бачным здымку ззаду халоднага фронту (1) неба амаль 

яснае, што адцяняе воблачную паласу фронту. На аддаленні набліжаецца 

другасны халодны фронт (2). Тут цеплавы кантраст больш значны: ззаду 

другаснага фронту шмат дажджавых воблакаў (3) (малюнак 23 а). 

На інфрачырвоным малюнку мора (4) нялёгка адрозніць ад сушы (5): іх 

адпаведныя тэмпературы павінны быць амаль аднолькавымі. З іншага боку, на 

бачным рысунку мора (4) нашмат цямней, чым зямля (5) з-за розніцы ў альбеда 

(малюнак 23 б). 

 

  
бачны дыяпазон інфрачырвоны дыяпазон 

Малюнак 24 – Прыклад 4. 
 
Аналіз здымкаў. Звернем увагу, што ў ніжняй правай частцы здымка 

знаходзіцца Міжземнае мора. Вобласць нізкага ціску над Іспаніяй фармуе моцны 

паўднёва-заходні вецер над гарамі (1), які дае пачатак хвалевым воблакам. 

Апошнія прысутнiчаюць адначасова і на бачным і на інфрачырвоным здымку 

(малюнак 24 а, б), у форме двух злёгку разбежных палос (2). У левай частцы 

здымкаў бачны навальнічныя кучава-дажджавыя воблакі (3). На інфрачырвоным 

малюнку іх можна распазнаць па ярка-белым плямам. Гэта тлумачыцца тым, што 
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верхнія часткі кучава-дажджавых воблакаў вельмі высокія і халодныя. Гэтыя 

воблакі з-за слабага развіцця маюць вялікія цені (4), якія можна заўважыць на 

бачным малюнку. 

 

Дэшыфраванне спадарожнікавых здымкаў у інфрачырвоным спектры 

Здымкі ў інфрачырвоным спектры выпраменьвання фіксуюць вынікі 

вымярэння патокаў даўгахвалевай радыяцыі, якую выпраменьваюць воблакі і 

адкрытая зямная паверхня. У параўнанні са здымкамі ў ТБ-дыяпазоне, IЧ-здымкі 

з'яўляюцца больш інфарматыўнымі. Перавага IЧ-здымкаў у тым, што яны даюць 

магчымасць атрымаць звесткі аб воблачнасці не толькі ў светлы, але і ў цёмны 

час сутак.  

На здымку магчыма вылучыць зямную паверхню (суша, вада), на фоне якой 

кантрасна адрозніваюцца воблачныя сістэмы (верхнія паверхні воблакаў) 

(малюнак 20, а–р). Ацаніўшы ступень нагрэтасці верхняй паверхні воблакаў, 

можна вызначыць іх вышыню над паверхняй Зямлі, гэта значыць прыналежнасць 

да пэўнаму яруса і, адпаведна, іх тып і форму. IЧ-здымкі ўяўляюць сабой 

спалучэнне розных па яркасці участкаў шэрага тону. Важна адзначыць, што на 

ўласна цеплавых здымках аб'екты, якія маюць высокую тэмпературу і, такім 

чынам, выпраменьваюць вялікую колькасць цеплавой энергіі, адлюстроўваюцца 

ў выглядзе больш яркіх абласцей, чым аб'екты з больш нізкай тэмпературай. 

Аднак, для таго каб воблачнасць на здымках ў IЧ-дыяпазоне спектру не 

адрознівалася ад яе малюнка на здымках ў бачным дыяпазоне спектру і мела 

светлы тон малюнка, у практыцы выкарыстоўваюць негатыўныя адбіткі, на якіх 

халодныя аб'екты выглядаюць светлымі, а цёплыя – цёмнымі. 

Цёмныя адценні на здымку (зямля на працягу дня, вада, нізкія воблакі, 

туман) адпавядаюць цёплым абласцям, а светлыя адценні (высокія воблакі, 

вяршыні кучевых магутных і кучава-дажджавых воблакаў, зямля ў начны час 

сутак, вобласці распаўсюджвання снегу і лёду) адпавядаюць халодным абласцям. 

Неабходна памятаць, што пры наяўнасці магутных прыземных інверсій, якія 

ўзнікаюць з прычыны моцнага начнога ахалоджвання, верхняя мяжа слаістай 

воблачнасці і туману можа мець тэмпературу вышэй, чым падсцільная паверхня. 

У такіх умовах воблакi і туман будуць выглядаць цямней, чым зямля: на здымках 

гэты эфект атрымаў назву, адпаведна, «чорных слаістых воблакаў» і «чорнага 

туману». 

ІЧ здымкі, прыведзеныя на малюнку , зроблены адначасова з правядзеннем 

назіранняў у метэаралагічныя тэрміны праз 3 гадзіны на станцыях Беларусі 1 і 2 

студзеня 2010 г. Воблачныя палі і сінаптычныя аб’екты, адлюстраваныя на 

здымках, у супастаўленні з данымі наземных назіранняў (гл. малюнак 19) даюць 

магчымасць аналіза дынамікі развіцця атмасферных працэсаў на шэрагу 

здымкаў, атрыманых у паслядоўныя моманты часу. 
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Занятак 13. Вецер. Сілы, якія дзейнічаюць на вецер 

Мэта: выпрацаваць уяўленне аб комплексе сіл, якія дзейнічаюць на вецер. 

Пытанні для падрыхтоўкі: 

1. Сілы, якія ўплываюць на напрамак і скорасць ветру. 

2. Геастрафічны вецер. 

3. Градыентны вецер у цыклонах і антыцыклонах. 

4. Слой трэння. Барычны закон ветру. 

5. Франты ў атмасферы. 

Матэрыялы: кліматычная карта, матэрыялы адукацыйнага парталу БДУ. 

Структура занятку 

1. Вуснае апытанне. 

2. Выкананне заданняў з графічнымі матэрыяламі (дапоўніць і апісаць 

ілюстрацыі). 

 

Занятак 14. Агульная цыркуляцыя атмасферы 

Мэта: замацаваць веды па пытаннях раздзелу “Барычнае поле. 

Атмасферная цыркуляцыя”. 

Пытанні для падрыхтоўкі: 

1. Паветраныя масы і атмасферныя франты. 

2. Геаграфічнае размеркаванне атмасфернага ціску ў студзені і ліпені. 

Цэнтры дзеяння атмасферы. Зоны вятроў каля зямной паверхні. 

3. Геаграфічнае размеркаванне атмасфернага ціску і ветру ў верхняй 

трапасферы і стратасферы 

4. Цыркуляцыя ў тропіках. Пасаты і антыпасаты. Унутрытрапічная зона 

канвергенцыі. 

5. Трапічныя цыклоны, іх будова, працэсы фарміравання і перамяшчэння, 

раёны распаўсюджвання. 

6. Цыклоны і антыцыклоны, іх узнікненне, эвалюцыя, перамяшчэнне, 

паўтаральнасць. Надвор’е ў цыклонах і антыцыклонах. 

7. Мусоны, іх паходжанне. Трапічныя і пазатрапічныя мусоны. 

8. Мясцовыя вятры. 

9. Эль-Ніньё. 

10. Паўтарыць пытанні заняткаў 11 – 13. 

Матэрыялы: кліматычная карта, матэрыялы адукацыйнага парталу БДУ. 

Структура занятку 

1. Вуснае апытанне. 

2. Камп’ютэрнае тэсціраванне. 
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Занятак 15. Кліматаўтварэнне 

Мэта: замацаваць ўяўленні аб кліматаўтваральных працэсах і фактарах. 

Пытанні для падрыхтоўкі: 

1. Кліматычная сістэма. 

2. Климатаўтваральныя працэсы. 

3. Геаграфічныя фактары клімату: 

- геаграфічная шырата; 

- вышыня над узроўнем мора і арфаграфія; 

- размеркаванне сушы і мора; 

- марскія цячэнні; 

- расліннае і снегавое покрыва; 

- вулканізм. 

4. Мікраклімат 

Матэрыялы: кліматычная карта свету, фізічная карта свету. 

Структура занятку 

1. Вуснае апытанне. 

2. Абмеркаванне прыкладаў прамых і адваротных сувязей у кліматычнай 

сістэме. 

3. Складанне тэставых пытанняў па тэме занятку. 

 

Занятак 16. Класіфікацыя клімату 

Мэта: сфарміраваць уяўленне аб асноўных прынцыпах класіфікацыі і 

раянавання клімату. 

Пытанні для падрыхтоўкі: 

1. Прынцыпы класіфікацыі клімата паводле Б. П. Алісава. 

2. Прынцыпы класіфікацыі клімата Кеппена-Треварта. 

3. Прынцыпы класіфікацыі клімата А. І.Кайгарадава. 

4. Агракліматычнае раянаванне тэрыторыі Беларусі. 

Матэрыялы: кліматычная карта, карта “Кліматычныя паясы і вобласці”, 

контурная карта свету, просты і каляровыя алоўкі. 

Структура занятку 

1. Вуснае апытанне. 

2. Складанне на контурнай карце схемы “Кліматычныя паясы і кліматычныя 

вобласці зямнога шара паводле Алісава” з адпаведнымі ўмоўнымі абазначэннямі.  

 

Занятак 17. Характарыстыка кліматаў Зямлі 

Мэта: навучыцца вызначаць і характарызаваць тыпы клімату. 

Пытанні для падрыхтоўкі: 

1. Экватарыяльны клімат і клімат трапічных мусонаў (субэкватарыяльны). 

2. Трапічны і субтрапічны клімат. 

3. Клімат умераных шырот. 

4. Субпалярны клімат (субарктычны і субантарктычны клімат). 
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5. Клімат Арктыкі і Антарктыды. 

6. Клімат Беларусі. 

Матэрыялы: кліматычная карта, карта “Кліматычныя паясы і вобласці”, 

наборы заданняў з кліматычнымі дыяграмамі. 

Структура занятку 

1. Вызначэнне тыпаў клімату па кліматычных дыяграмах. 

2. Разгорнутая характарыстыка тыпаў клімату (вусны адказ). 

Прыклад задання (разлічана на каманду з двух студэнтаў): 

1) выберыце пару пунктаў назіранняў, адзначаную рымскай лічбай, якой 

адпавядаюць кліматычныя дыяграмы (малюнак 25); 

 

а) 

 

б) 

 

чырвоная лінія – тэмпература паветра (°С) 

чорная лінія – адносная вільготнасць (%) 

блакітныя слупкі з лічбай – колькасць ападкаў га год (мм) 
I 1. Мінск (Беларусь). 2. Найробі (Кенія)  

II 1. Бардо (Францыя). 2. Ханой (В’етнам) 

III 1. Шанхай (Кітай). 2. Улан-Батар (Манголія) 

IV 1. Адыс-Абеба (Эфіопія). 2. Лондан (Вялікабрытанія) 

Малюнак 25 – Кліматычныя дыяграмы для двух пунктаў назірання, 

адзначаных у табліцы адной з рымскіх лічбаў. 
 

2) суаднясіце нумар пункта назіранняў з літарай кліматычнай дыяграмы; 

3) назавіце тыпы клімату, якія адпавядаюць кожнаму з абраных пунктаў 

назіранняў; 

4) растлумачце выбар, зроблены ў пункце 3; 

5) ахарактарызуйце адпаведныя тыпы клімату, згодна пералічаным далей 

характарыстыкам: 

- паветраная маса зімой і летам; 

- цыркуляцыя атмасферы (атмасферны ціск і пануючыя вятры); 
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- сумарная радыяцыя за год, МДж / м2; 

- радыяцыйны баланс за год, МДж / м2; 

- затраты цяпла на выпарэнне, МДж / м2; 

- затраты цяпла на турбулентны цеплаабмен, МДж / м2; 

- індэкс кантынентальнасці (паводле С. П. Хромава); 

- гадавая амплітуда тэмператур; 

- тэмпература паветра (за год, самы цёплы і самы халодны месяц), ºС; 

- пругкасць вадзяной пары, гПа; 

- адносная вільготнасць, %; 

- воблачнасць, балы; 

- колькасць ападкаў, мм. 

Адказ: IV – 1 б (субэкватарыяльны кантынентальны (на трапічных плато)); 

2 а (умераны клімат заходніх узбярэжжаў мацерыкоў). 

 

2.3. Задачы 

У адпаведнасці з праграмай дысцыпліны па тэмах практычных заняткаў 

распрацавана сістэма задач і кантрольных пытанняў, якія дапамагаюць 

засваенню тэарэтычнага матэрыялу і выпрацоўцы ў навучэнцаў навыкаў 

самастойна работы. 

Зыходныя і даведачныя даныя, а таксама прыклады рашэння і адказы да 

задач прыведзены ў падручніку П. А. Каўрыга. Метэаралогія і кліматалогія. 

Практыкум. Мінск, Вышэйшая школа. 2011.  

 

Тэма: Паняцце аб часе 

1. Вычарціць у сшытку ў адвольным маштабе карту гадзінных паясоў і 

пранумараваць іх. Вызначыць у градусах і мінутах іх тэарэтычныя межы і 

даўгату сярэдняга мерыдыяна. Як праведзены межы паясоў на геаграфічнай 

карце? 

2. Знайсці сапраўдны сонечны час у 16 гадз 32 мін сярэдняга сонечнага 

часу 02.01, 24.02, 15.04, 15.06, 02.09, 07.11, і 26.12. 

3. Карыстаючыся дадаткам 1, вызначыць ураўненне часу 10 студзеня, 15 

лютага, 20 сакавіка, 25 красавіка, 25 мая, 20 верасня, 25 кастрычніка, 25 снежня. 

У якія месяцы і дні працягласць сапраўных і сярэдніх сутак аднолькавая? 

4. На колькі адрозніваецца ў адным і тым жа пункце сярэдні сонечны час 

у сапраўдны поўдзень 22.02 і 25.10. 

5. Карыстаючыся дадаткам 1, вызначыць час устанаўлення паўдзённай 

лініі 5 студзеня, 10 сакавіка, 15 красавіка, 10 мая, 15 чэрвеня, 20 ліпеня, 20 

жніўня, 20 верасня па сярэднім сонечным і летнім часе на станцыі Барысаў. 

6. Вызначыць сярэдні сонечны час, калі летні час на станцыі Браслаў 14 

гадз 30 мін, 0 гадз 20 мін. 

7. На станцыі Полацк зімовы час 20 лютага 18 гадз 24 мін. Знайсці 

сапраўдны час. 

8. На колькі адрозніваецца сярэдні сонечны час паміж станцыямі Брэст і 

Касцюковічы? 
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9. Сярэдні сонечны час на станцыі Брод роўны 15 гадз. Чаму роўны летні 

і сярэдні сонечны час ў гэты момант на станцыі Гомель, Гродна і Лепель? 

10. Сапраўдны сонечны час 15 студзеня, 15 сакавіка, 15 жніўня, 15 снежня 

15 гадз 30 мін. Вызначыць у градусах і мінутах іх тэарэтычныя межы і даўгату 

сярэдняга мерыдыяна. Як праведзены межы паясоў на геаграфічнай карце? 

11. На станцыі Мінск паясны час 16 гадз 36 мін. Вызначыць паясны і 

сярэдні сонечны час на станцыі Парыж. 

12. Па Грынвічу паясны час 4 гадз 20 мін. Вызначыць паясны і сярэдні 

сонечны час у гэты момант на станцыях Віцебск і Чэрск 

13. Па Грынвічу паясны час 8 гадз. Вызначыць паясны час у гэты момант 

на станцыях Берлін (1-ы пояс), Масква (2-і пояс), Уладзівасток (9-ы пояс). 

 

Тэма: Атмасферны ціск 

1. Паказанні барометра-анероіда 750,5 мм рт. сл., шкалавая папраўка пры 

745,0 мм роўная 0,1 мм, пры 755 мм – 0,3 мм, паказанні тэрмометра пры 

барометры 18,4 оС, тэмпературная папраўка на 1 оС складае 0,03 мм, дадатковая 

папраўка – 2,5 мм рт. сл. Знайсці ціск у мм рт. сл. і ў гПа. 

2. Вышыня станцыі 300 м, шырата месца 55о. Паказанні ртутнага 

барометра 967,8 гПа, інструментальная папраўка дадзенага барометра 0,3 гПа. 

Паказанні тэрмометра ў барометры 14,5 оС, яго папраўка – 0,2 оС. Вылічыць 

папраўкі, увесці іх да паказанняў барометра і знайсці ціск на станцыі. 

3. На вяршыні гары Лысая (вышыня 342 м) Мінскага ўзвышша атмасферны 

ціск 990,0 гПа і тэмпература паветра 8,0 оС. Вызначыць ціск на ўзроўні мора. 

4. Выразіць у мм рт. сл. ціск роўны 900,0 гПа. Знайсці пры гэтым ціску вагу 

і масу слупа паветра з сячэннем 1 см2, 1 м2, які распаўсюджваецца да верхняй 

мяжы атмасферы. 

5. На метэаралагічнай станцыі атмасферны ціск 980,0 гПа, а тэмпература 

паветра –10,0 оС. Вызначыць ціск на вышыні 600 м, дзе тэмпература –20,0 оС. 

6. Пры нармальных (стандартных) умовах ціск 1015 гПа. Знайсці вышыню, 

якую будуць мець слупы ртуці, вады і бензіну (шчыльнасць бензіну 0,7 г/см3), 

што ўраўнаважваюць гэты ціск. 

7. Перавесці ў гПа ціск 723.5; 749,4 і 792,2 мм рт. сл. Перавесці ў мм рт. сл. 

ціск 956,4; 989,7 і 1045,8 гПа. 

8. Пры правядзенні бараметрычнага нівеліравання ў горным раёне 

атмасферны ціск на ўзроўні мора быў 978,0 гПа пры тэмпературы 6,0, на вяршыні 

гары ціск склаў 922,0 гПа пры тэмпературы 8 оС. Вызначыць вышыню гары. 

9. Пры ўваходзе ў слаіста-кучавое воблака адзначаўся ціск 910 гПа і 

тэмпература 3 оС, а пры выходзе з воблака ціск паменшыўся на 55 гПа, а 

тэмпература панізілася на 2 оС. Вызначыць вертыкальную магутнасць воблака. 

10. На метэаралагічнай станцыі назіраўся ціск 1031,0 гПа і тэмпература 13,5 
оС. У гэты час на радыёзондзе над станцыяй прыборы  

адзначалі ціск 947,0 гПа і тэмпературу 8,5 оС. На якой вышыні знаходзіцца 

радыёзонд? 
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11. У момант запуску радыёзонда каля паверхні зямлі ціск раўняўся 1013,4 

гПа, а тэмпература 22,5 оС. Пры ўваходзе радыёзонда ў кучавое воблака 

адзначаўся ціск 940,6 гПа і тэмпература 18,7 оС. Якая вышыня ніжняй мяжы 

воблака? 

12. Каля паверхні зямлі тэмпература раўнялася –3,2 оС пры атмасферным 

ціску 1014,8 гПа, а на верхняй мяжы слоя прыземнай інверсіі тэмпература склала 

1,4 оС пры атмасферным ціску 940,0 гПа. Якая магутнасць слоя інверсіі? 

13. Вызначыць барычную ступень, калі на ўзроўні мора атмасферны ціск 

1010,0 гПа, а тэмпература паветра 10 оС. 

14. На колькі зменіцца барычная ступень пры стандартным атмасферным 

ціску, калі тэмпература паветра зменіцца ад –45о да +45о? 

 

Тэма: Сонечная радыяцыя 

1. Выпісаць з табліцы Бемпарада (дадатак 7) колькасць аптычных мас m пры 

вышынях сонца ад 10 да 90о праз кожныя 10о. Вынік адлюстраваць на графіку і 

растлумачыць прычыну змянення m. 

2. Вылічыць каэфіцыент празрыстасці р, калі пры вышыні сонца 19,3о паток 

прамой радыяцыі каля зямной паверхні склаў 51,2 % ад яе патоку на верхняй 

мяжы атмасферы. 

3. Знайсці вышыню сонца, калі пры каэфіцыенце празрыстасці  0,75 

вымераны паток прамой радыяцыі 698 вт/м2. 

4. Знайсці аптычную масу атмасферы, якую праходзяць сонечныя промні ў 

поўдзень летняга і зімовага сонцастаяння на шыротах Гомеля, Мінска і Віцебска. 

Як уплываюць змяненні m з шыратой і на працягу года на паступленне сонечнай 

радыяцыі да зямной паверхні (дадатак7)? 

5. Пры вышыні Сонца 35о прамая радыяцыя на перпендыкулярную 

паверхню складае 0,75 кВт/м2, а пры вышыні Сонца 60о – 0,85 кВт/м2. Як і чаму 

змяніліся аптычная маса і каэфіцыент празрыстасці (дадатак 7)? 

6. Колькі сонечнай энергіі атрымлівае перпендыкулярная да промняў і 

гарызантальная паверхні пры вышыні Сонца 25о і каэфіцыенце празрыстасці 0,76 

(дадатак 8)? 

7. Вылічыць прамую радыяцыю на перпендыкулярную і гарызантальную 

паверхні пры вышыні Сонца 60о, калі каэфіцыент празрыстасці складае 0,5; 0,6; 

0,7; 0,8. Прааналізаваць залежнасць сонечнай радыяцыі ад велічыні р. 

8. Прамая сонечная радыяцыя на перпендыкулярную паверхню пры вышыні 

Сонца 35о склала 0,75 кВт/м2. Вылічыць прамую радыяцыю на гарызантальную 

паверхню (дадатак 8). 

9. Вылічыць радыяцыйны баланс дзейнага слоя, калі паглынутая частка 

прамой радыяцыі на гарызантальную паверхню складае 0,40 кВт/м2, рассеянай 

радыяцыі 0,10 кВт/м2, а сустрэчнае выпраменьванне роўна 0,25 кВт/м2, зямное 

выпраменьванне 0,30 кВт/м2. 

10. Знайсці радыяцыйна баланс дзейнага слоя, калі паглынутая частка 

караткахвалевай радыяцыі роўная 0,05 кВт/м2, а эфектыўнае выпраменьванне 

0,09 кВт/м2. Які сэнс набывае адмоўны знак радыяцыйнага балансу? 



94 

11. Вылічыць прамую радыяцыю на гарызантальную паверхню пры 

вышыні Сонца 40о і каэфіцыенце празрыстасці 0,74. 

12. Альбеда свежаўзаранага асушанага тарфяніку складае каля 10 %, а 

толькі што выпаўшага снегу – каля 90 %. Як уплываюць адрозненні альбеда на 

велічыню паглынутай радыяцыі і цеплавы рэжым дзейнай паверхні і прыземнага 

слоя паветра? 

13. Прамая сонечная радыяцыя на перпендыкулярную паверхню складае 

0,7 кВт/м2, рассеяная радыяцыя 0,2 кВт/м2. Вышыня Сонца 50о. Колькі цяпла 

паглынае паверхня жоўтага пяску і хваёвага лесу (дадаткі 8, 9)? 

14. Якую колькасць цяпла атрымае ад Сонца 1 га зялёнай травы за 1 гадз, 

калі прамая сонечная радыяцыя роўная 0,9 кВт/м2 на перпердыкулярную 

паверхню, а рассеяная радыяцыя складае 0,3 ад прамой пры вышыні Сонца 60о? 

15. Колькі цяпла выпраменьвае паверхня, пакрытая травой і аголеная 

(чарназём), калі тэмпература травы роўная 12,0 оС, а аголенай глебы 10,0 оС? 

 

Тэма: Вільготнасць паветра 

1. Тэмпература паветра 17,6 оС, пругкасць пары 12,4 гПа. Вызначыць 

адносную вільготнасць, дэфіцыт вільготнасці і пункт расы. 

2. Тэмпература паветра 13,5 оС, дэфіцыт вільготнасці 5,8 гПа. Вызначыць 

пругкасць насычэння і пругкасць пары. 

3. Знайсці тэмпературу паветра, калі пругкасць пары складае 3,6 гПа, а 

дэфіцыт вільготнасці 24 гПа. 

4. Тэмпература паветра 15,7 оС, пругкасць пары складае 0,0; 5,8; 12,4 гПа. 

Вылічыць адносную вільготнасць і дэфіцыт вільготнасці. Прааналізаваць 

атрыманыя даныя. 

5. Знайсці тэмпературу паветра, калі пругкасць насычэння складае 28,5; 

11,6; 5,8; –4,2; –9,4 гПа. 

6. Тэмпература паветра 10,6 оС, адносная вільготнасць 68 %. Знайсці 

пругкасць насычэння, пругкасць пары і дэфіцыт вільготнасці. 

7. Знайсці пункт расы, калі пругкасць пары складае 1,5; 5,9; 9,7; 15,8 гПа. 

8. Пасля заходу сонца адносная вільготнасць складае 80 %, а тэмпература 

17,4 оС. Да якой тэмпературы павінна ахалоджвацца падсцільная паверхня, каб 

на ёй ўтварыліся прадукты кандэнсацыі? Што пры гэтым узнікне – раса ці іней? 

9. Тэмпература паветра 27,5 оС, пункт расы 10,4  оС. Вызначыць пругкасць 

насычэння, пругкасць пары, дэфіцыт вільготнасці і адносную вільготнасць. 

10. У трапічных пустынях тэмпература паветра можа павышацца да 50 оС 

(і больш), а адносная вільготнасць у гэты час памяншаецца да 2 %. У палярных 

жа раёнах магчыма тэмпература –45 оС (і ніжэй) пры адноснай вільготнасці 

100 %. У якім выпадку абсалютная вільготнасць большая і ў колькі разоў? 

11. Пабудаваць і прааналізаваць графікі гадавога ходу сярэдняй месячнай 

тэмпературы паветра, парцыяльнага ціску вадзяной пары, адноснай вільготнасці 

і дэфіцыту вільготнасці па даных адной з метэастанцый (дадатак 18, 

гл. Практыкум). 



95 

12. Маса ненасычанага паветра з тэмпературай t = 18,5 оС і адноснай 

вільготнасцю f = 85 % падымаецца па схіле гары і адыябатычна ахалоджваецца 

(вышыня гары Н=2800 м). Вызначыць тэмпературы і адносную вільготнасць каля 

падножжа супрацьлеглага схілу гары, калі велічыня вільгацеадыябатычнага 

градыента γ´ = 0,6 оС/100м. Растлумачыць з’яву фёна. 

13. Атмасферны ціск 1000,0 гПа, пругкасць пары 11,0 гПа. Знайсці 

ўдзельную вільготнасць паветра. 

14. Паказанні тэрмометраў станцыйнага псіхрометра: сухога 16,0 оС, а 

намочанага 10,0 оС. Ціск 1000,0 гПа. Вылічыць пругкасць пары пры дапамозе 

псіхраметрычнай формулы (6.11, гл. Практыкум). 

15. Паказанні сухога тэрмометра аспірацыйнага псіхрометра 20,0, а 

намочанага 12,0 оС. Ціск 1040,0 гПа. Вылічыць пругкасць пары пры дапамозе 

псіхраметрычнай формулы (6.11, гл. Практыкум). 

 

Тэма: Воблакі 

1. Выпісаць і запомніць 10 асноўных форм воблакаў.  

2. Растлумачыць сэнс вынікаў назіранняў за колькасцю воблакаў: 1) 7/5; 2) 

10/6; 3)10/0; 4) 10/10; 5) 0/0; 6) 10/6; 7) 10/10; 8) 10/10. 

3. Выпісаць формы воблакаў, якія даюць ападкі, адзначыць характар 

ападкаў (ліўневыя, заложныя, імжыстыя). 

4. Пералічыць характэрныя формы воблакаў, якія ўтвараюцца ўнутры 

паветранай масы. 

5. Назваць формы воблакаў, якія ўзнікаюць на цёплым і халодным франтах. 

6. Вызначыць і запісаць колькасць і форму воблакаў. 

7. Вызначыць вышыню ніжняй мяжы St у 9 гадз 30 сакавіка на МС Брэст, 

калі тэмпература паветра 5,2 оС, адносная вільготнасць 92 %, парцыяльны ціск 

вадзяной пары 8,0 гПа. Выкарыстаць формулы (7.1–7.3, гл. Практыкум). Вынікі 

параўнаць паміж сабой і з фактычнай вышынёй, якая вызначана пры дапамозе 

радыёзандзіравання (290 м над паверхняй Зямлі). 

8. Вызначыць вышыню ніжняй мяжы воблакаў Ns, з якіх выпадае слабы 

снег, у 18 гадз 3 лютага на МС Гомель, калі тэмпература паветра 0,1 оС, адносная 

вільготнасць 100 %. Выкарыстаць формулы (7.1–7.3, гл. Практыкум). Вынікі 

параўнаць паміж сабой і з фактычным значэннем, вызначаным пры зандзіраванні 

(150 м над паверхняй Зямлі). 

9. Вызначыць вышыню ніжняй мяжы воблакаў Cu, Cb у 15 гадз 24 ліпеня на 

МС Магілёў, калі тэмпература паветра 19,0 оС, атмасферны ціск 997 гПа і 

адносная вільготнасць 74 %. Выкарыстаць формулу (7.4, гл. Практыкум). Вынікі 

параўнаць з вышынёй узроўню кандэнсацыі, вызначанай па аэралагічнай 

дыяграме. 

 

Тэма: Атмасферныя ападкі і з’явы 

1. Заложны дождж, што працягваўся 8 гадз, даў 7 мм ападкаў. Вызначыць 

інтэнсіўнасць дажджу. 
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2. Лівень інтэнсіўнасцю 1 мм/мін працягваўся 15 мін, а заложны дождж 

інтэнсіўнасцю 0,01 мм/мін – 15 гадз. За які з гэтых двух перыядаў выпала больш 

за ўсё вады? 

3. У час дажджу выпала 9,6 мм ападкаў. Якая маса вады выпала на плошчу 

1 м2, 1 га, 1 км2. 

4. Вызначыць колькасць ападкаў, калі лік дзяленняў па вымяральнай 

шклянцы ападкамера роўны 18, 64, 99. 

5. Па шматгадовых даных, сярэдняя гадавая сума ападкаў складае ў Мінску 

696 мм, у Батумі 2 465 мм, Чэррапунджы 12 000 мм. Якая маса вады выпадае ў 

гэтых раёнах за год на плошчу 1 га? 

6. Вылічыць сярэднюю інтэнсіўнасць дажджу працягласцю 15 мін, калі 

колькасць вады, якая выпала, склала 58 дзяленняў на вымяральнай шклянцы 

ападкамера. 

7. Пабудаваць гістаграму гадавога ходу ападкаў (мм) па даных адной з 

метэастанцый, якія прыведзены ў дадатку 19 (гл. Практыкум). 

 

Тэма: Снегавое покрыва 

1. У горных цяснінах вышыня снегавога покрыва можа дасягаць 5 м. 

Колькі літраў вады прыпадае на 1 м2 паверхні пры шчыльнасці снегу 0,5 г/см3? 

2. Аб’ём узятай пробы снегу складае 2500 см3, а аб’ём вады, якая 

ўтварылася пасля раставання гэтай пробы снегу, складае 650 см3. Вызначыць 

шчыльнасць снегу. 

3. Найбольшая вышыня снегавога покрыва на тэрыторыі Рэспублікі 

Беларусь назіраецца на метэастанцыях Верхнядзвінск, Мінск, Віцебск. Тут яна 

складае адпаведна 76 см, 62 см і 55 см. Які слой вады ўтвараецца на кожнай з 

гэтых станцый пры раставанні снегу, калі сярэдняя шчыльнасць яго складае 0,25 

г/см3? 

4. Свежы рыхлы снег пры нізкіх тэмпературах можа мець шчыльнасць 0,03 

г/см3, а ўвесну ў час адлігаў яго шчыльнасць павялічваецца да 0,6 г/см3. Які слой 

вады ўтвараецца ў першым і другім выпадках пры вышыні снегавога покрыва 50 

см? 

5. Які слой вады ўтвараецца пры раставанні снегу, калі аб’ём узятай пробы 

снегу складае 2700 см3, маса вады 800 г, а вышыня снегавога покрыва 50 см? 

6. Вызначыць шчыльнасць снегу, калі ў час правядзення снегаздымкаў яго 

вышыня аказалася роўнай 52 см, а паказанні вагаў снегамера склалі 14 дзяленняў. 

7. Аб’ём узятай пробы снегу складае 1750 см3, а яе вага – 500 г. Вызначыць 

шчыльнасць снегу. 

8. Вызначыць запас вады ў снегавым покрыве, калі вышыня яго 50 см, а 

шчыльнасць складае 0,25 г/см3. 

9. Знайсці масу вады, якая ўтрымліваецца ў снегавым покрыве на плошчы 

1 м2 і 1 га, калі яго магутнасць 32 см, а шчыльнасць снегу 0,06 г/см3. 

10. Вага ўзятай пробы снегу складае 320 г, а аб’ём яе – 1350 см3. Якая маса 

вады ўтрымліваецца на плошчы 1 га пры вышыні снегавога покрывы 60 см? 
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2.4. Тэматыка КСР 

1. Фізічныя уласцівасці паветра. Адыябатычныя працэсы ў 

атмасферы (2 гадзіны). 

2. Вадзяная пара ў атмасферы. Характарыстыкі вільготнасці паветра. 

Кандэнсацыя і сублімацыя ў атмасферы. Воблакі (2 гадзіны). 

 

2.5. Метадычныя рэкамендацыі да выканання КСР 

КСР праводзяцца ў дыстанцыйнай форме з выкарыстаннем адукацыйнага 

партала. Работа арганізуецца праз відэаканферэнцыю, дзе выкладчык тлумачыць 

ход работы. КСР праводзіцца пасля разглядання адпаведных тэм падчас 

практычных заняткаў і служаць для замацавання ведаў. Вынікі работы 

рыхтуюцца ў форме пісьмовай справаздачы, дакумент з якой запампоўваецца ў 

якасці адказу на заданне КСР. 

КСР 1. Фізічныя уласцівасці паветра. Адыябатычныя працэсы ў 

атмасферы 

Мэта: замацаваць веды па тэмах “Фізічныя уласцівасці паветра” і 

“Адыябатычныя працэсы ў атмасферы”. 

Пытанні для падрыхтоўкі: 

1. Пытаніі тэм “Атмасферны ціск” і “Адыябатычныя працэсы ў атмасферы”. 

Структура занятка 

1. Разгляданне правіл выканання заданняў. 

2. Выкананне заданняў. 

3. Камп’ютэрнае тэсціраванне па тэмах “Атмасферны ціск” і 

“Адыябатычныя працэсы ў атмасферы”. 

Прыклад заданняў 

Заданне 1. На станцый, размешчанай на (30+n:10) ° п. ш. і вышыні 

(200+10) м над узроўнем мора, вымераны ртутным барометрам атмасферны ціск 

склаў 980 гПа. Паказанні тэрмометра пры барометры склалі (30-n:10) °С. 

Вызначыце выпраўленную велічыню атмасфернага ціску. 

Заданне 2. У кропцы, якая знаходіцца на вышыні (200+10) м над узроўнем 

мора атмасферны ціск складае (1000+n) гПа, а тэмпература паветра (10+n:10) °С. 

Вызначыце атмасферны ціск у кропцы, якая знаходіцца на вышыні (8 500+n) м 

над узроўнем мора, калі вядома, што велічыня тэрмічнага градыента складае 

0,6 °С/100 м. Для разлікаў ціску выкарыстайце: 

а) формулу Бабінэ; 

б) бараметрычную формулу рэальнай атмасферы. 

Растлумачце наяўнасць адрозненяў у выніках разлікаў. 

Заданне 3. Тыпы стратыфікацыі атмасферы для ненасычанага вадзяной 

парай паветра на вышынях ад 100 да 1000 м прыведзены ў табліцы 16. 

А – запішыце ў табліцу тып стратыфікацыі для слоя ад 0 да 100 м, калі ў 

дадзеным слоі адзначаецца інверсія тэмпературы. 
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Б – для кожнага дыяпазона вышынь укажыце велічыню вертыкальнага 

тэрмічнага градыента, якая адпавядае тыпу стратыфікацыі. 

В – выкарыстоўваючы велічыню вертыкальнага тэрмічнага градыента, 

вызначце тэмпературу навакольнага паветра на кожным пазначаным у табліцы 

ўзроўні, калі на вышыні 0 м яна складае (10+n:10) °С. 

Г – для кожнай вышыні разлічыце і запішыце ў табліцу патэнцыяльную 

тэмпературу, калі ізабарычная паверхня 1 000 гПа размешчана на вышыні 0 м. 

Велічыню сухаадыябатычнага градыента прыміце роўнай 1 °С/100 м. 

У межах якіх вышынь не развіваецца або аслабляецца канвецыя? Адказ 

растлумачце. 

 
Табліца 16 – Характарыстыкі тэрмічнай стратыфікацыі паветра. 

Вышіыня (H), 

м 

Вертыкальны 

градыент 

тэмпературы  

((γ), °С/100 м) у 

размешчаным ніжэй 

100-метровым 

інтэрвале 

Тэмпература 

паветра (t), 

°С 

Тып 

стратыфікацыі 

атмасферы  

ў размешчаным 

ніжэй 100-

метровым 

інтэрвале 

Патэнцыяльная 

тэмпература, 

 °С 

1000   устойлівая  

900   устойлівая  

800   устойлівая  

700   устойлівая  

600   устойлівая  

500   абыякавая  

400   абыякавая  

300   неўстойлівая  

200   неўстойлівая  

100     

0 ×××××××  ×××××××  

 

Заданне 4. Адлюструйце змены тэмпературы паветранай масы на 

аэралагічнай дыяграме (малюнак 26) згодна прапанаваным далей умовам. 

Паветраная маса, якая пачала ўздымацца ад узроўня 1000 гПа (кропка 1), 

узнялася да узроўня 500 гПа (кропка 3). На узроўні (700) гПа (кропка 2) у ёй 

пачалі ўтварацца прадукты кандэнсацыі, якія поўнасцю выпалі да моманту 

пад’ёму да верхняй кропкі (кропка 3). Затым з кропкі 3 паветраная маса 

апусцілася на першапачатковы узровень з атмасферным ціскам 1000 гПа. 

Вызначце канчатковую тэмпературу паветранай масы (у кропцы 4), калі 

пачатковая тэмпература складала (5+n:10) °С. 

Ход рашэння (працэс змянення тэмпературы паветранай масы) адлюструйце 

на бланку аэралагічнай дыяграмы (малюнак 26) лініяй чорнага колеру, 

таўшчынёй 1 мм. 

Заданне выконваецца з дапамогай графічных дадаткаў або на 

раздрукаваным бланку, які пасля выканання задання сканіруецца або 

фатаграфуецца. 

Вынікі выканання заданняў падрыхтуйце ў выглядзе файла MS Word. 
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Малюнак 26 – Бланк аэралагічнай дыяграмы. 

 

Заданні 1 і 2 афармляюцца, згодна прянятым правілам для афармлення 

задач. У заданні 2 абавязкова павінна быть тлумачэнне адрозненняў вынікаў 

разлікаў. 

Адказ на заданне 3 – запоўненая табліца і адказ на заключнае пытанне. 

Адказ на заданне 4 – графік па кропках 1-2-3-4 на бланку аэралагічнай 

дыяграмы і значэнне тэмпературы паветранай масы, вызначанае для кропкі 4. 

Бланк с графікам уключаецца ў файл у якасці малюнка. 

Для выканання заданняў прапануюцца варыянты (n) – ад 10 да 200. 

 

 

КСР 2. Вадзяная пара ў атмасферы. Характарыстыкі вільготнасці 

паветра. Кандэнсацыя і сублімацыя ў атмасферы. Воблакі 

Мэта: замацаваць веды па тэмах “Вадзяная пара ў атмасферы. 

Характарыстіыкі вільготнасці паветра” і “Канадэнсацыя і сублімацыя ў 

атмасферы. Воблакі”. 

Пытанні для падрыхтоўкі: 

1. Паўтарыць пытаніі тэм “Вільготнасць паветра” і “Воблакі”. 

Структура занятка 

1. Разгляданне правіл выканання заданняў. 

2. Выкананне заданняў. 
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Прыклады заданняў 

Заданне 1 (1 бал). Тэмпература паветра (n:10) °С, пругкасць вадзяной пары 

(n:10) гПа. Вызначыце адносную вільготнасць, дэфіцыт вільготнасці і кропку 

расы. 

Заданне 2 (2 балы). Атмасферны ціск 1000+(n:10) гПа, тэмпература паветра 

(n:10) °С, адносная вільготнасць (n:2) %. Знайдзіце удзельную вільготнасць і 

адносіны сумесі. 

Заданне 3 (2 балы). Тэмпература паветра (n:10+10) °С, а кропка расы 

(n:10) °С. Вызначыце пругкасць вадзяной пары, дэфіцыт вільготнасці і адносную 

вільготнасць. 

Заданне 4 (2 балы). Вызначыце вышыню ніжняй мяжы кучавога воблака, 

калі тэмпература паветра (n:10) °С, а дэфіцыт вільготнасці паветра (n:20) гПа. 

Разлікі вышыні ніжняй мяжы воблакаў выканайце: 

1) з улікам адыябатычнага градыенту, 

2) па эмпірычных формулах (7.1 – 7.4, гл. Практыкум). 

Растлумачце прычыны адрозненняў вынікаў разлікаў першым і другім 

спосабам. 

Заданне 5 (3 балы). Заданне выконваецца на аснове зыходных дадзеных па 

тэмпературы паветра (t), пругкасці вадзяной пары (e) і адноснай вільготнасці 

паветра (f) па месяцах года, якія прадстаўляюўцца выкладчыкам у файле фармата 

MS Excel. 

а) у файле MS Excel па дадзеным адпаведнага пунка метэаралагічных 

назіранняў для кожнай пары паказчыкаў (t і e, t і f, e і f) пабудуйце кропкавую 

дыяграму, на якую дадайце лінію трэнда (лінейную) з адпаведным ураўненнем і 

велічынёй дакладнасці апраксімацыі (роўная каэфіцыенту лінейнай карэляцыі ў 

другой ступені); падпішыце назвы восей і адзінак вымярэння; 

б) дадайце ў файл MS Word, у якім выконваліся папярэднія заданні, 

атрыманыя у пункце “а” графічныя выявы, падпішыце назвы атрыманых 

рысункаў і іх нумары (па цэнтру пад рысункам), расшыфруйце азначэнні с 

легенды; 

в) вылічыце каэффіцыент карэляцыі паміж разглядаемымі 

характарыстыкамі з дапамогай фунцыі «Коррел»; 

г) устанавіце, паміж якімі характарыстыкамі існуе больш цесная сувязь; 

апішыце і абгрунтуйце адрознненній цеснаты сувяці. 

Каэфіцыент карэляцыі (r) – гэта статыстычны паказчык залежнасці дзвюх 

выпадковых велічынь. Калі r=+1 ці r=-1, то маецца функцыянальная карэляцыя; 

калі r≈0, то лінейная карэляцыя (залежнасць) адсутнічае. 

Выкананыя заданні аформіце ў файле MS Word. 

Разлікі і пабудовы ў файле MS Excel прыкладаюцца да справаздачы. 

Для выканання заданняў 1 – 4 рэкамедуецца карыстацца табліцай 17. 

Прапануюцца варыянты (n) – ад 50 да 150. 
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Табліца 17– Пругкасць насычэння вадзяной пары (гПа) пры тэмпературах паветра 

ад -40,9 до +40,9 °С. 

Цэлыя 

грудусы 

Дясятыя долі градуса 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

-40 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 

-39 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19 

-38 0,23 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 

-37 0,26 0,25 0,25 0,25 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

-36 0,28 0,28 0,28 0,28 0,27 0,27 0,27 0,27 0,26 0,26 

-35 0,31 0,31 0,31 0,31 0,30 0,30 0,30 0,29 0,29 0,29 

-34 0,35 0,34 0,34 0,34 0,33 0,33 0,33 0,32 0,32 0,32 

-33 0,38 0,38 0,37 0,37 0,37 0,36 0,36 0,36 0,35 0,35 

-32 0,42 0,42 0,41 0,41 0,41 0,40 0,40 0,39 0,39 0,39 

-31 0,46 0,46 0,45 0,45 0,45 0,44 0,44 0,43 0,43 0,43 

-30 0,51 0,50 0,50 0,50 0,49 0,49 0,48 0,48 0,47 0,47 

-29 0,56 0,55 0,55 0,54 0,54 0,53 0,53 0,52 0,52 0,51 

-28 0,61 0,61 0,60 0,60 0,59 0,59 0,58 0,58 0,57 0,56 

-27 0,67 0,67 0,66 0,65 0,65 0,64 0,64 0,63 0,63 0,62 

-26 0,74 0,73 0,72 0,72 0,71 0,70 0,70 0,69 0,69 0,68 

-25 0,81 0,80 0,79 0,79 0,78 0,77 0,76 0,76 0,75 0,74 

-24 0,88 0,88 0,87 0,86 0,85 0,84 0,84 0,83 0,82 0,81 

-23 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,92 0,92 0,91 0,90 0,89 

-22 1,05 1,04 1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 0,98 0,97 

-21 1,15 1,14 1,13 1,12 1,11 1,10 1,09 1,08 1,07 1,06 

-20 1,25 1,24 1,23 1,22 1,21 1,20 1,19 1,18 1,17 1,16 

-19 1,37 1,36 1,34 1,33 1,32 1,31 1,30 1,29 1,28 1,27 

-18 1,49 1,48 1,46 1,45 1,44 1,43 1,41 1,40 1,39 1,38 

-17 1,62 1,61 1,59 1,58 1,57 1,55 1,54 1,53 1,51 1,50 

-16 1,76 1,75 1,73 1,72 1,70 1,69 1,67 1,66 1,65 1,63 

-15 1,92 1,90 1,88 1,87 1,85 1,83 1,82 1,80 1,79 1,77 

-14 2,08 2,06 2,04 2,03 2,01 1,99 1,98 1,96 1,94 1,93 

-13 2,25 2,23 2,25 2,20 2,18 2,16 2,14 2,13 2,11 2,09 

-12 2,44 2,42 2,41 2,38 2,36 2,34 2,33 2,31 2,29 2,21 

-11 2,64 2,62 2,60 2,58 2,56 2,54 2,52 2,50 2,48 2,46 

-10 2,86 2,84 2,82 2,79 2,77 2,75 2,73 2,71 2,69 2,67 

-9 3,10 3,07 3,05 3,03 3,00 2,98 2,95 2,93 2,90 2,89 

-8 3,35 3,32 3,30 3,27 3,25 3,22 3,20 3,17 3,15 3,12 

-7 3,62 3,59 3,56 3,53 3,51 3,49 3,45 3,43 3,40 3,37 

-6 3,91 3,88 3,85 3,82 3,79 3,76 3,73 3,70 3,67 3,65 

-5 4,21 4,18 4,15 4,12 4,09 4,06 4,03 4,00 3,97 3,94 

-4 4,54 4,51 4,48 4,44 4,41 4,38 4,34 4,31 4,28 4,25 

-3 4,90 4,86 4,83 4,79 4,75 4,72 4,68 4,65 4,61 4,58 

-2 5,28 5,24 5,20 5,16 5,12 5,08 5,05 5,01 4,97 4,93 

-1 5,68 5,64 5,60 5,55 5,51 5,47 5,43 5,39 5,35 5,31 

0 6,11 6,06 6,02 5,98 5,93 5,89 5,85 5,80 5,76 5,72 
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Працяг табліцы 17 

Цэлыя 

грудусы 

Дясятыя долі градуса 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

0 6,11 6,15 6,20 6,24 6,29 6,33 6,38 6,43 6,47 6,52 

1 6,57 6,61 6,66 6,71 6,76 6,81 6,86 6,90 6,95 7,00 

2 7,05 7,10 7,16 7,21 7,26 7,31 7,36 7,42 7,47 7,52 

3 7,57 7,63 7,68 7,74 7,79 7,85 7,90 7,96 8,02 8,07 

4 8,13 8,19 8,24 8,30 8,36 8,42 8,48 8,54 8,60 8,66 

5 8,72 8,78 8,84 8,90 8,96 9,03 9,09 9,15 9,22 9,28 

6 9,35 9,41 9,48 9,54 9,61 9,67 9,74 9,81 9,88 9,94 

7 10,01 10,08 10,15 10,22 10,29 10,36 10,43 10,50 10,58 10,65 

8 10,72 10,79 10,87 10,94 11,02 11,09 11,17 11,24 11,32 11,40 

9 11,47 11,55 11,63 11,71 11,77 11,87 11,95 12,03 12,11 12,19 

10 12,27 12,35 12,44 12,52 12,60 12,69 12,77 12,86 12,94 13,03 

11 13,12 13,21 13,29 13,38 13,47 13,56 13,65 13,74 13,83 13,92 

12 14,02 14,11 14,20 14,30 14,39 14,49 14,58 14,68 14,77 14,87 

13 14,97 15,07 15,16 15,26 15,36 15,46 15,57 15,66 15,77 15,87 

14 15,98 16,08 16,19 16,29 16,40 16,50 16,61 16,72 16,81 16,93 

15 17,04 17,15 17,26 17,37 17,44 17,60 17,71 17,83 17,94 18,06 

16 18,17 18,28 18,41 18,52 18,64 18,76 18,88 19,00 19,12 19,24 

17 19,37 19,49 19,61 19,74 19,86 19,99 20,14 20,24 20,37 20,50 

18 20,63 20,76 20,89 21,02 21,15 21,29 21,42 21,55 21,69 21,83 

19 21,96 22,10 22,24 22,38 22,52 22,66 22,80 22,94 23,02 23,23 

20 23,37 23,52 23,66 23,81 23,96 24,11 24,25 24,40 24,55 24,71 

21 24,86 25,01 25,17 25,32 25,48 25,63 25,79 25,95 26,11 26,27 

22 26,43 26,59 26,75 26,92 27,08 27,25 27,41 27,58 27,82 27,91 

23 28,08 28,25 28,43 28,60 28,77 28,95 29,12 29,30 29,47 29,65 

24 29,83 30,01 30,19 30,37 30,55 30,74 30,92 31,11 31,29 31,48 

25 31,67 31,86 32,05 32,24 32,43 32,63 32,82 33,01 33,21 33,41 

26 33,61 33,81 34,06 34,21 34,41 34,61 34,82 34,23 35,44 35,64 

27 35,65 35,86 36,07 36,28 36,43 36,71 36,92 37,14 37,36 37,57 

28 37,79 38,01 38,24 38,46 38,68 38,91 39,14 39,36 39,60 39,82 

29 40,05 40,28 40,52 40,48 40,99 41,23 41,46 41,70 41,94 42,18 

30 42,43 42,67 42,92 43,16 43,41 43,66 43,91 44,16 44,42 44,67 

31 44,92 45,18 45,44 45,70 45,96 46,22 46,48 46,75 47,01 47,28 

32 47,55 47,82 48,09 48,36 48,63 48,91 49,19 49,46 49,77 50,02 

33 50,30 50,59 50,87 51,16 51,44 51,73 52,02 52,31 52,61 52,90 

34 53,20 53,49 53,79 54,09 54,39 54,70 55,00 55,04 55,61 55,93 

35 56,23 56,55 56,87 57,17 57,49 57,81 58,13 58,45 58,77 59,09 

36 59,42 59,75 60,07 60,40 60,74 61,07 61,40 61,74 62,08 62,42 

37 62,76 63,10 63,45 63,79 64,14 64,49 64,84 65,19 65,55 65,90 

38 66,26 66,62 66,98 67,34 67,71 68,07 68,44 68,81 69,18 69,56 

39 69,93 70,04 70,68 71,06 71,45 71,83 72,22 72,60 72,99 73,38 

40 73,77 74,17 74,56 74,96 75,36 75,76 76,15 76,57 76,98 77,39 
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2.6. Методыка правядзення вучэбнай метэаралагічнай практыкі 

Вучэбная метэаралагічная практыка праводзіцца на метэапляцоўцы, 

абсталяванай па патрабаваннях да метэастанцыі I разрада, на тэрыторыі 

ГС “Заходняя Бярэзіна”, а таксама паралельна выкарыстоўваецца Рухомая 

аўтаматычная метэастанцыя на шасі ЗІЛ-131 (РАМС-70М). На практыку 

адводзіцца 5 дзён. 

Вучэбная практыка з’яўляецца неабходным дапаўненнем да тэарэтычнага 

курса па метэаралогіі і кліматалогіі. Праграма практыкі адпавядае тыпавай 

праграме і дзяржаўнаму стандарту па курсе “Метэаралогія і кліматалогія”. Яна 

прадугледжвая вывучэнне пытанняў, якія спрыяюць замацаванню тэарэтычных 

ведаў, атрыманых студэнтамі ў аудыторыі ў час лекцыйных і лабараторна-

практычных заняткаў. 

Мэта практыкі. Засвоіць методыку арганізацыі метэаралагічных 

назіранняў, іх правядзення ў сістэме гідраметэаслужбы, а таксама апрацоўкі і 

аналіза метэаралагічных і актынаметрычных даных, атрыманых на 

метэастанцыі” і на Аўтаматычнай РАМС; атрымаць вопыт сінаптычнага аналізу 

і складання прагнозу надвор’я.  

Арганізацыя практыкі. 1-ы дзень. Інструктаж па тэхніцы бяспекі. Уводзіны. 

Мэта і задачы практыкі. Арганізацыя метэаралагічных назіранняў. Знаёмства з 

Тэхнічнымі кодэксамі ўсталяваўшайся практыкі для метэаралагічных і 

актынаметрычных назіранняў, кніжкамі і табліцамі назіранняў – КМ-1, КМ-3, 

КМ-12. Кожны студэнт робіць па 2–3 пробных адлікі па прыборам і вучыцца 

заносіць даныя ў кніжку назіранняў, самастойна апрацоўваць назіранні. 

Ажыццяўляецца тэхнічны і крытычны кантроль.. Напрыканцы дня адбываецца 

знаёмства са структурай справаздачы і патрабаваннямі да заліку, 

размяркоўваюцца абавазкі па падрыхтоўцы справаздачы і складаецца графік 

назіранняў на наступныя дні практыкі. 

2-і дзень. Правядзенне назіранняў, апрацоўка даных і складанне табліц.. 

Паверка метэаралагічных прыбораў, рэгуліроўка і кантроль за іх работай, 

знаёмства з магчымымі непаладкамі. Характарыстыка сінаптычнай сітуацыі на 

аснове дадзеных назіранняў і сінаптычных карт. Тэхнічны і крытычны кантроль 

вынікаў назірання. Рыхтуецца метадычная частка справаздачы. Складаецца 

кліматычная характарыстыка тэрыторыі практыкі. 

3-і дзень. Правядзенне назіранняў, апрацоўка даных і складанне табліц. 

Правядзенне мікркліматычнай здамкі мясцовасці. Аналіз сінаптычнай сітуацыі 

за мінулыя дні. Працягваецца падрыхтоўка справаздачы. Вывучаюцца ўмовы 

ўтварэння і Міжнародная класіфікацыя воблакаў, характарыстыка іх форм, відаў 

і разнавіднасцей. Ажыццяўляецца апрацоўка стужак прыбораў-самапісцаў. 

4-ы дзень. Правядзенне назіранняў, апрацоўка даных і складанне табліц. 

Падрыхтоўка справаздачы. Аналіз сінаптычнай сітуацыі. Рыхтуецца графічны 

матэрыял і тэкставая частка аналітычнай складаючай справаздачы. Выкладчык 

ацэньвае якасць правядзення назіранняў. 

5-ы дзень Канчатковае абагульненне вынікаў назірання і складанне 

справаздачы. Праверка звычкі да правільнага карыстання прыборамі і прыладамі 
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ў кожнага студэнта паасобку. Абарона справаздачы. Завяршэнне практыкі, 

падвядзенне вынікаў. 

У выпадку вытворчай неабходнасці і адсутнасці магчымасці правядзення 

практыкі на ГС “Заходняя Бярэзіна” праходжанне вучэбнай метэаралагічнай 

практыкі можа быць арганізавана ў дыстанцыйнай форме на адукацыйным 

партале факультэта геаграфіі і геаінфарматыкі БДУ 

(https://edugeo.bsu.by/course/view.php?id=280). Такая форма выключае 

правядзенне назіранняў на метэаралагічнай пляцоўцы, а матэрыяламі для аналізу 

служаць вынікі метэаралагічных назіранняў на гідраметэаралагічнай сетцы 

Рэспублікі Беларусь. 

Прыкладная схема арганізацыі практыкі (у дыстанцыйнай форме) 

1-ы дзень. Знаёмства з парадкам правядзення практыкі. Вывучэнне ТКП і 

правілаў правядзення назіранняў. Знаёмства са структурай справаздачы. 

Размеркаванне абавязкаў падчас назіранняў і апрацоўкі іх вынікаў, а таксама 

па падрыхтоўцы справаздачы. Атрыманне сінаптычных і радыёлакацыйных карт 

на адпаведных сайтах. 

2-і дзень. Аналіз пагодных умоў за першы дзень практыкі. Абмеркаванне 

вынікаў аналізу пагодных умоў за першы дзень практыкі. Абмеркаванне 

асаблівасцяў правядзення назіранняў за асобнымі метэаралагічнымі элементамі. 

Складанне і сістэматызацыя метадычных раздзелаў справаздачы. Складанне 

кліматычнай характарыстыкі тэрыторыі практыкі (асобных станцый). 

Атрыманне сінаптычных і радыёлакацыйных карт. Абмеркаванне 

відэаматэрыялаў. 

3-і дзень. Атрыманне сінаптычных і радыёлакацыйных карт. Збор і 

сістэматызацыя матэрыялаў па выніках назіранняў. Аналіз пагодных умоў за 

мінулы перыяд практыкі. Падрыхтоўка графічных матэрыялаў. Прадастаўленне 

на праверку кліматычнай характарыстыкі тэрыторыі практыкі, тэарэтычных 

(метадычных) разделаў справаздачы. 

4-ы дзень. Атрыманне сінаптычных і радыёлакацыйных карт. Збор і 

сістэматызацыя матэрыялаў па выніках назіранняў. Аналіз пагодных умоў за 

мінулы перыяд практыкі. Падрыхтоўка графічных матэрыялаў. Сістэматызацыя 

метэаралагічных дадзеных (у табліцах MS Excel). 

5-ы дзень. Афармленне справаздачы аб вучэбнай метэаралагічнай 

практыцы. Прадастаўленне на праверку заключнага справаздачы. Падрыхтоўка 

прэзентацыі па выніках практыкі. Адпраўка матэрыялаў справаздачы і 

прэзентацыі ў заданне “Залік па практыцы”. Абарона справаздачы. 

Пры правядзенні практыкі ў дыстанцыйнай форме з аналізу выключаюцца 

актынаметрычныя характарыстыкі і не праводзіцца мікракліматычная здымках 

мясцовасці. 
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2.6.1. Кніжкі для запісу даных метэаралагічных назіранняў 
 

Табліцы 15 – Кніжка для запісу актынаметрычных назіранняў 

 БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ 

Факультэт геаграфіі і геаінфарматыкі 

 

КМ – 12 

К Н І Ж К А 

ДЛЯ ЗАПІСАЎ АКТЫНАМЕТРЫЧНЫХ НАЗІРАННЯЎ 

 

Год                           f 

Пачатак                      f 

Закончана                f 

 

 

Пляцоўка                                                                           f 

Станцыя                                                                             f 

Вобласць                                  Раён                                 а 

Вышыня пляцоўкі над узроўнем мора                           в                            

f 

Кіраўнік практыкі                                        f 

Назіральнікі                                                                            f 
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Працяг табліцы 15 

Звесткі аб змяненні ва ўсталяванні прыбору 

Ф                                                                                                              в 

Ф                                                                                                              в 

Ф                                                                                                              в                                                                                                            

вЗвесткі аб змяненні стану дзейнай паверхні 

Ф                                                                                                              в 

Пераводны множнік на скорасць ветру для балансамера 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

                 
 

 Нумары 

прыбораў 

Перевадны 

множнік 

Тэмпература 

паветра 

Клемы 

гальвано-

метра 

Актынометр 

Гальваномет

р 

    

Альбедомет

р 

Гальваномет

р 

    

Балансамер 

Гальваномет

р 

    

Формулы і абазначэнні 

 

Q = S/ + D                      Q – сумарная радыяцыя 

                                       S/ – прамая радыяцыя на 

гарызантальную   

                                              паверхню                             

                                       D – рассеяная радыяцыя 

S/ = S * sin h Θ                        S
 – прамая радыяцыя на 

перпендыкулярную 

                                              паверхню                             

Ak= Rk / Q                      Rk– адбітая радыяцыя 

(кароткахвалевая) 

 

                                       Аk– альбеда (кароткахвалевае) 

дзейнай  

                                               паверхні                                   

B = (B – S/ ) + S/      B – S/ –  радыяцыйны баланс (без прамой 

                                                радыяцыі) дзейнай паверхні 

                                        В – радыяцыйны баланс дзейнай 

паверхні 

Вд = В + Rk – Q             Вд – доўгахвалевы радыяцыйны 

баланс  

                                                дзейнай паверхні                       
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Працяг табліцы 15 
Запіс назіранняў за сонечнай радыяцыяй 

Дата  
Темпера-тура 

паверхні глебы 

Тэм-пера-

тура павет-

ра 

Час, схіленне, вышыня сонца Воблачнасць 

Колер неба і 
бачнасць 

 

  τm  h  

Вільготн. 

паветра 
 τ  sinh  

  δ    

Стан дзейнай 

паверхні 

Месца нуля прыбораў 

Актынометра  Балансамера  Альбедаметра  

Час 

Від ра-

дыяцы

і 

Стан 

дыску 

Сон-ца 

Альбедаметр і 

балансамер 
Nсяр 

ΔN 

Nо 

Nпапр 

Uсяр 
Фu 

Nш 

Актынометр 

Радыяцыя ў  
кВт/м2 Хут-

касць 

ветру 

Адлік 

галь-
вано-

метра 

Адлік 

гальвано
метр 

ΔN N0 

Nпапр 

 D1        D1  

          

          

 B          

           

           

           

 B-S´´        B-S´  

         S  

         S´  

         B  

 Q  

 

     Bд  

          

          

 Rk        Rk  

        S  

        S´  

 D2        D2  

        Q  

        Ак  

           

           

           

           

Атмасферныя з’явы 

Заўвагі 

Подпіс назіральніка:      Праверыў:  
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Табліца 16 – Кніжка для запісу метэаралагічных назіранняў 

 

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ 

Факультэт геаграфіі і геаінфарматыкі 

 

 

КМ – 1 

КМ – 3 

 

 

 

 

 

К Н І Ж К А 

 

ДЛЯ ЗАПІСУ МЕТЭАРАЛАГІЧНЫХ НАЗІРАННЯЎ 

 

 

 

 

 

 

Год _____________ 

Пачата __________ 

Закончана _______ 

 

 

 

Пляцоўка __________________________________________________ 

Станцыя ___________________________________________________ 

Вобласць_______________ Раён _______________________________ 

Вышыня пляцоўкі над узроўнем мора __________________________ 

 

 

Кіраўнік практыкі ___________________________________________ 

 

 

Назіральнікі _______________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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Працяг табліцы 16 
 Тэрмін назірання 

            

Б
ач

-

н
ас

ц
ь
 Аб’ект, адлегласць, ступень 

дымкі 

            

             

В
о

б
л
ач

н
ас

ц
ь
  Вышыня ніжняй 

мяжы 

            
Ф

о
р

м
а 

Верхні             

Сярэдні             

Ніжні             

С
та

н
 

н
ад

в
о

р
’я

 

Паміж тэрмінамі WW             

Ў тэрмін ww             

Атмасферныя з’явы             

Т
эм

п
ер

ат
у

р
а 

гл
еб

ы
 

П
ав

ер
х

н
і 

Стан паверхні глебы             

Тэрміновая             

Мінімальны             

м
ак

с да ўструсу             

пасля ўструсу             

Н
а 

гл
ы

б
ін

і 

К
ал

е
н

ч
ат

ы
 

 
адлік папр. спр. 

знач. 

адлік папр. спр. 

знач. 

адлік папр. спр. 

знач. 

адлік папр. спр. 

знач. 

0,05             

0,10             

0,15             

0,20             

В
ы

ц
ы

ж
н

ы
 

0,20             

0,40             

0,60             

Т
эм

п
ер

ат
у

р
а 

п
ав

ет
р

а 

Сухі тэрмометр             

Змочаны термометр             

м
ін

ім
 спірт             

штыфт             

м
ак

сі
м

 

да уструсу             

пасля уструсу             

В
іл

ь
го

т-

н
ас

ц
ь
 

Гігрометр             

парц. ціск вад. 

пары 
адносная 

            

дэфіцыт насыч. кропка расы             

В
ец

ер
 

ф
л
ю

ге
р

 

напрамак хуткасць             

Максімальны парыў             

Адлік барометра             

Ціск на ўзроўні мора             

Бараметрычная тэдэнцыя             

               Колькасць ападкаў             
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2.6.2. Змест справаздачы практыкі па метэаралогіі і кліматалогіі 

Уводзіны  

Раздзел 1. Методыка метэаралагічных назіранняў 

Раздзел 2. Фізіка-геаграфічная характарыстыка месцазнаходжання 

метэастанцыі “Заходняя Бярэзіна” 

Раздзел 3. Клімат і мікракліматычная характарыстыка геастанцыі “Заходняя 

Бярэзіна” 

Раздзел 4. Вакамерныя назіранні за характарам надвор’я, яго развіццём і 

зменлівасцю. 

Раздзел 5. Аналіз вынікаў метэаралагісных назіранняў 

5.1. Сонечная радыяцыя 

5.2. Тэмпература і вільготнасць паветра 

5.3. Тэмпература глебы і яе сувязь з умовамі надвор’я 

5.4. Атмасферны ціск 

5.5. Хуткасць і напрамак ветру 

5.6. Хмарнасць і працягласць сонечнага ззяння 

5.7. Атмасферныя ападкі 

5.8. Метэаралагічная далёкасць бачнасці і методыка яе вызначэння 

Раздзел 6. Мэта і прынцыпы кадзіравання метэаданых 

6.1. Кадзіраванне даных назіранняў для перадачы ў ГМЦ 

6.2. Нанясенне даных назіранняў на сінаптычную карту 

Раздзел 7. Рухомая Аўтаматычная метэаралагічная станцыя РАМС-70М 

7.1. Будова і прынцыпы работы РАМС-70М 

7.2. Метэаралагічнае абсталяванне 

7.3. Аналіз даных назіранняў 

7.4. Параўнанне даных назіранняў РАМС-70М з данымі назірання на 

метэапляцоўцы 

Раздзел 8. Нашы прагнозы 

8.1. Методыка складання караткатэрміновых прагнозаў 

8.2. Прагнозы на кожны дзень назіранняў, ацэнка іх апраўдання 

Заключэнне  

Спіс выкарастанай літаратуры 

 

2.14.3. Метадычныя ўказанні па падрыхтоўцы справаздачы.  

Брыгада студэнтаў складае адну справаздачу. Яна павінна быць 

збрашурована, утрымліваць змест, старонкі, малюнкі, табліцы, якія 

пранумераваны, фатаздымкі розных формаў воблакаў і іх характарыстыку. 

Кожны студэнт павінен засвоіць усю праграму метэаралагічнай практыкі. Пры 

падрыхтоўцы справаздачы кожны ўдзельнік піша самастойна асобны раздзел, па 

заданню выкладчыка, даючы інтэрпрэтацыю даных у непарыўнай сувязі з 

агульным матэрыялам, сабраным падчас практыкі. 

Уводзіны пішуцца на дзвюх старонках. У іх фармулюецца мэта і задачы 

практыкі, адзначаецца месца і час яе праходжання, пералік выкананых работ за 

кожны дзень, прозвішчы членаў брыгады, указваецца аўтарства напісання 
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асобных раздзелаў справаздачы, кім складзены і аформлены графічныя 

матэрыялы. 

У раздзеле 1 – методыка метэаралагічных назіранняў разглядаюцца 

патрабаванні да арганізацыі і правядзення назіранняў на метэаралагічнай 

станцыі, будова метэаралагічнай пляцоўкі, (вычэрчваецца яе план), устаноўка і 

правілы карыстання метэапрыладамі, праграма і тэрміны назірання. (Гл. Каўрыга 

П.А. …Практыкум, 2011; ТКП – Правілы правядзення прыземных 

актынаметрычных і метэаралагічных назіранняў і работ на станцыях. Мінск, 

2009; ТКП – Правілы правядзення актынаметрычных і цеплабалансавых 

назіранняў і работ на станцыях. Мінск, 2009; Наставление 

гидрометеорологическим станциям и постам. Вып. 3, ч. 1. ГМИ, 1985;  

У раздзеле 2 прыводзяцца звесткі пра фізіка-геаграфічныя умовы, у якіх 

размяшчаецца метэастанцыя “Заходняя Бярэзіна”. Неабходна паказаць уздзеянне 

прыродных умоў на прыземныя слаі атмасферы і фарміраванне надвор’я і 

клімату. Адзначаецца ўплыў вышыні над узроўнем мора, асаблівасці рэльефу, 

глебы, характару паверхні, тыпа расліннасці, схаванасць ад ветру, уздзеяння 

водаёмаў, лесу, балота (гл. Каўрыга П.А. Метэаралогія і кліматалогія. Ч. 1 і 2. 

Мінск, 2015;  

Раздзел 3. Клімат і мікракліматычная характарыстыка геастанцыі “Заходняя 

Бярэзіна”.  

Для напісання раздзела скарыстоўваюцца матэрыялы шматгадовых 

метэаралагічных назіранняў, што ўтрымліваюцца ў кліматычных даведніках і 

атласах, а таксама ў метадычным дапаможніку Вучэбныя палявыя практыкі на 

геастанцыі “Заходняя Бярэзіна” (2007). 

Раздзел 4. Вакамерныя назіранні за характарам надвор’я, яго развіццём і 

зменлівасцю.  

У перыяд праходжання практыкі кожны студэнт вучыцца назіраць і 

ўлоўліваць на вока і слых агульны характар надвор’я за кожны дзень і даваць 

сціслую характарыстыку.  

Найбольш даступнымі з’яўляюцца назіранні за воблачнасцю і формамі 

воблакаў, іх фатаграфаванне і характарыстыка, паколькі менавіта воблакі і 

воблачнасць з’яўляюцца характарыстыкай і індыкатарам зменлівасці надвор’я, 

лічацца галоўным сінаптычным аб’ектам, а таксама прэдыктарам (указальнікам) 

прагнозу надвор’я (гл. Атлас облаков. Л., 1978, 2017). Таксама выказваць сваё 

самаадчуванне і сваю залежнасць ад данага тыпу надвор’я. Адзначаць 

атмасферныя з’явы: дождж, ліўневы дождж, імжа, град, раса, розныя тыпы 

туманаў, навальніца, бліскавіца, шквал, смерч і інш.  

Прыклад. Ноччу, або вечарам, ясна, халаднавата, мінімальная тэмпература 

глебы ў 3 гадз. 10 °С, а мінімальная тэмпература паветра 12,5 °С. Раніцай моцная 

раса, у далінах і лагчынах струменіць шэры туман. Ціха. У 10 гадз. паяўляюцца 

дробныя кучавыя хмары, узмацняецца вецер. У поўдзень колькасць хмараў 

павялічваецца да 7 балаў. Кучавыя хмары развіваюцца па вертыкалі і 

пераўтвараюцца ў магутныя кучавыя, а потым у кучава-дажджавыя. Горача, 

душна. Тэмпература ў 14 гадз. дасягае 27,3 °С (максімальная), а адносная 

вільготнасць складае 42 %. У 15 гадз. кучава-дажджавая хмара заслала ўвесь 
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небасхіл. Вецер узмацніўся, набыў няўстойлівасць, прыняўшы накірунак ад 

паўднёва-ўсходняга да паўднёва-заходняга, з парывамі да 10–12 м/с, бліснула 

маланка, пракаціўся першы грукат грому, пачаўся праліўны дождж; у 15 гадз. 15 

хв. ён перайшоў у моцную залеву. Лівень з навальніцай працягваўся 20 хв., 

потым нечакана ўсё сціхла, вецер аслабеў і хмары пачалі расцякацца. На працягу 

ліўня тэмпература панізілася да 20,4 °С, а адносная вільготнасць паветра 

павялічалася да 72 %. Навальніца пайшла ў паўночна-ўсходнім накірунку. 

Выпала 8 мм ападкаў. Пад вечар кучавая хмарнасць пачала расцякацца і 

пераўтварацца ў слаіста-кучавую, зменшыўшыся да 2–3 бал. Ціск паветра ўпаў 

на 5 гПа. 

Раздзел 5. Аналіз вынікаў метэаралагічных назіранняў.  

Дадзім вызначэнне – метэаралагічныя, ці пагодныя ўмовы – гэта фізічны 

стан атмасферы ў пэўны кароткі прамежак часу, які характарызуецца 

ўзаемадзейнай сістэмай метэаралагічных велічынь (фактараў). Да іх адносяцца: 

ціск, тэмпература і вільготнасць паветра, вецер, воблачнасць, атмасферныя 

ападкі, бачнасць, туман, навальніца, мяцеліца і інш. 

Штодзённа метэаралагічныя даныя назірання за кожныя суткі заносяцца ў 

табліцу. Для нагляднай візуалізацыі змяненняў метэаралагічных велічынь і 

выяўлення іх фізічных сувязей вычэрчваецца графік “Сутачны ход 

метэавелічынь”. На гарызантальнай восі адкладваюць тэрміны назіранняў, а на 

вертыкальнай – у выбраным маштабе даную метэаралагічную велічыню. Зверху 

графіка над кожным тэрмінам паказваецца значкамі інтэнсіўнасць сонечнага 

ззяння ʘ, месячнага ззяння ў поўню Ο, у маладзік Ͻ. Напрамак ветру паказваюць 

стрэлкай  ⁄ , а яго хуткасць – апярэннем, так, як гэта прынята пры складанні 

сінаптычнай карты. (Гл. Каўрыга П.А. Практыкум. 2011. Учебные полевые 

практики на географической станции «Западная Березина». 2007).  

Пры ветру 1 м/с стрэлку астаўляюць без апярэння, пры хуткасці 2–3 м/с 

ставяць малое пяро ⌐ а пры хуткасці 5 м/с – вялікае пяро ך. Парывісты вецер 

абазначаць галачкай V. У працэсе аналізу таблічных і графічных даных 

высвятляецца ўзаемасувязь і ўзаемаабумоўленасць, што існуе паміж 

метэавелічынямі, паказваецца залежнасць метэавелічынь ад інтэнсіўнасці 

сонечнай радыяцыі і воблачнасці пры розных тыпах надвор’я (ясна, пахмурна); 

выяўляюцца характэрныя асаблівасці сутачнага ходу ў розных умовах 

сінаптычнай сітуацыі (антыцыкланальнае малахмарнае надвор’е з добра 

выражаным сутачным ходам, цыкланальнае хмарнае надвор’е з яго зглажаным 

сутачным ходам); залежнасць характарыстык вільготнасці паветра ад 

тэмпературы; прасачыць змяненні метэавелічынь з вышынёй, перш за ўсё 

тэмпературы паветра паміж вышынямі 2 см і 2 м у асобныя тэрміны назірання. 

Аналіз вертыкальных профілей дасць магчымасць выявіць асаблівасці 

стратафікацыі атмасферы на працягу сутак пры розных тыпах надвор’я. 

Асабліва метадычна важна і каштоўна для атрымання новых ведаў, 

выяўляць адрозненні метэавелічынь паміж асобнымі суткамі, а таксама паміж 

тэрмінамі назірання на працягу сутак і знаходзіць прычыны, г. зн. даваць 

абгрунтаванае тлумачэнне гэтым адрозненням.  
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Кожная метэавелічыня спачатку аналізуецца за асобныя суткі паасобку, 

потым, параўноўваючы колькасныя значэнні, выяўляюць міжсутачную 

зменлівасць, адзначаючы яе прычыннасць і сувязь з дзеючай пагоднай сістэмай 

– сінаптычнай сітуацыяй.  

Аналітычная праца абавязкова павінна ажыццяўляцца ў звязцы з 

атрыманымі таблічнымі і графічнымі данымі за кожныя суткі назірання. Аналіз 

даных назірання ўвязваецца з сінаптычнай сітуацыяй, якая адлюстроўваецца на 

сінаптычных картах, размешчаных на сайтах. [Электронны рэсурс] – Рэжым 

доступа: http://www.meteoinfo.by/maps/ – Дата доступа: 15.01.2021. [Электронны 

рэсурс] – Рэжым доступа: http://meteocenter.net/maps/ – Дата доступа: 24.01.2021. 

Раздзел 6. Мэта і прынцыпы кадзіравання метэаданых. 

6.1. Кадзіраванне даных назіранняў для перадачы ў ГМЦ. 

6.2. Нанясенне даных назіранняў на сінаптычную карту. 

Сінаптычныя карты складаюцца ў гідраметэацэнтрах на аснове інфармацыі, 

якая ўтрымліваецца ў тэлеграмах, што перасылаюць метэастанцыі. Тэлеграмы 

ўяўляюць сабой лічбавыя зводкі надвор’я. Яны перадаюцца па радыё, тэлефоне 

ці інтэрнэце. Метэаралагічныя элементы, якія назіраюцца на станцыях, 

кадзіраюцца ў выглядзе пяцізначных лічбавых груп у адпаведнасці з 

міжнародным кодам КН-01. (Гл. Практыкум, 2011; Код для аператыўнай 

перадачы прыземных гідраметэаралагічных назіранняў…). 

У перыяд практыкі студэнты павінны кадзіраваць даныя за кожны тэрмін 

назірання, а потым ствараць схему нанясення даных на сінаптычную карту.  

Раздзел 7. Прагноз надвор’я. (Гл. Каўрыга П.А. Метэаралогія і кліматалогія. 

Ч. 1, 2, 2015; Практыкум. 2011) 

7.1. Методыка складання караткатэрміновых прагнозаў. 

7.2. Прагноз на кожны дзень назіранняў і ацэнка ступені апраўдання. 

Заключэнне.  

У заключэнні выкладаюцца асноўныя навуковыя выводы выкананых работ, 

акрэсліваюцца асноўныя вынікі праходжання метэаралагічнай практыкі, 

неабходна выкласці сутнасць практыкі, каб было зразумела, што было зроблена 

ў час практыкі, на колькі глыбока даследаваны атмасферныя працэсы, дынаміка 

пагодных умоў, узаемасувязь усіх фізічных велічынь, што складаюць 

метэаралагічную сістэму. Выказаць сваю думку пра значэнне практыкі для 

фарміравання кампетэнцый спецыялістаў-гідраметэаролагаў. 

Усе матэрыялы назіранняў і апрацоўкі іх вынікаў уключаюцца ў дадаткі  

  

http://www.meteoinfo.by/maps/
http://meteocenter.net/maps/
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2.6.4. Фотадакументы правядзення вучэбнай метэаралагічнай практыкі на 

геастанцыі “Заходняя Бярэзіна” 

 

 
Фота 1 – Метэастанцыя “Заходняя Бярэзіна” I разрада. 

Праводзяцца назіранні ў час практыкі. 

 

 
Фота 2 – Ападкамер – назіранні за атмасфернымі ападкамі. 
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Фота 3 – Актыметрычныя назіранні за сонечнай радыяцыяй. 

 

 

Фота 4 – Псіхраметрычная і метэаралагічная будкі. 
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Фота 5 – Рухомая аўтаматычная метэаралагічная станцыя (РАМС) 

на шасі ЗІЛ-131. 

 

 

Фота 6 – Правядзенне метэаралагічных назіранняў на РАМС. 
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Фота 7 – Імпульсны вымеральнік ніжняй мяжы  

воблакаў ІВВ-1М (РАМС). 

 

 

 

Фота 8 – Аўтаматычная метэаралагічная станцыя М-49: 

датчыкі тэмпературы і вільготнасці паветра 1, 3, 

скорасці і напрамку ветру (РАМС), 2. 
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Фота 9 – Дзяжурны сіноптык – бесперапынныя назіранні 

за развіццём атмасферных працэсаў і з’явамі. 
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Фота 10 – Зборка і ўстаноўка флюгера. 
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Фота 11 – Апрацоўка даных, падрыхтоўка справаздачы і заліку. 

 

2.7. Методыка правядзення вытворчай практыкі 

Вытворчая гідраметэаралагічная практыка праводзіцца пасля заканчэння 

трэцяга курсу (5 тыдняў), а пераддыпломная – у пачатку 4 курсу (ў сёмым сяместры, 

4 тыдні) у адпаведнасці з вучэбным планам. 

Названыя практыкі арганізуюцца з мэтай замацавання і паглыблення ў 

вытворчых умовах тэарэтычных ведаў, атрыманых студэнтамі ў працэсе 

вывучэння прадметаў гідраметэаралагічнага цыкла, на аснове глыбокага 

вывучэння работы прадпрыемства, установы, арганізацыі, на якіх студэнты 

праходзяць практыку, а таксама для набыцця прафесійных навыкаў і вытворчага 

вопыту. Пры гэтым студэнты-практыканты вывучаюць методыку апрацоўкі даных 

шматгадавых радоў гідраметэаралагічных назіранняў на шырокай сетцы 

метэастанцый Беларусі, апрацоўку штодзённых назіранняў, якія заносяцца ў 

назіральніцкія кніжкі і месячныя табліцы, выкарыстанне гідраметэаралагічных 

матэрыялаў ў навуковых і гаспадарчых мэтах, падрыхтоўку матэрыялаў для 

выдання штомесячнікаў і штогоднікаў, кліматычных даведнікаў і складанне 

кліматычных, агракліматычных і гідралагічных прагнозаў і карт. Вытворчая 

практыка вырашае наступныя задачы: 

1) знаёмства з вытворчым працэсам базавых прадпрыемстваў, вывучэнне 

вопыту і метадаў выканання работ, праграмнага забеспячэння і кіравання ГІС-

Метэа, АРМ-Метэаролаг, АРМ-Аграметэаролаг і АРМ-Гідролаг;  
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2) засваенне методыкі апрацоўкі, выкарыстання і захавання 

метэаралагічных, аграметэаралагічных і гідралагічных даных;  

3) вывучэнне вопыта і методыкі складання гідраметэаралагічных даведнікаў; 

4) прыняцце непасрэднага ўдзелу і набыццё вопыту ў абслугоўванні 

народнагаспадарчых арганізацый, а таксама ў міжнародным абмене данымі і 

інфармацыяй; 

5) авалоданне методыкай складання метэаралагічных, аграметэаралагічных і 

гідралагічных прагнозаў; 

6) вызначэнне практычнай значнасці выкананай навукова-практычнай працы і 

яе падрыхтоўка (рэкамендацыя) да ўкаранення ў існуючую практыку і давядзенне да 

карыстальнікаў. 

Пры праходжанні практыкі студэнт абавязаны: 

- поўнасцю выконваць заданні, прадугледжаныя праграмай практыкі ў 

адпаведнасці з графікам і планам яе праходжання; 

- падпарадкоўвацца дзеючым у арганізацыі правілам унутранага парадку; 

- выконваць правілы аховы працы і тэхнікі бяспекі; 

- удзельнічаць у грамадскім жыцці калектыва; 

-  штотыднёва запаўняць дзённік практыкі; 

- прадставіць кіраўніку практыкі пісьмовую справаздачу аб выкананні задання і 

праграмы. 

Пасля заканчэння практыкі студэнт павінен ведаць: 

- унутраную арганізацыю і вытворчыя абавязкі кожнага супрацоўніка ў тым 

падраздзяленні, у якім ажыццяўлялася практыка; 

- методыку апрацоўкі вялікіх масіваў гідраметэаралагічных даных для 

складання гідраметэаралагічных даведнікаў; 

- методыку падрыхтоўкі даных для іх захавання ў гідраметэаралагічным фондзе; 

- тэхналогію кіравання ГІС-Метэа, АРМ-Метэаролаг, АРМ-Аграметэаролаг і 

АРМ-Гідролаг;  

- методыку складання метэаралагічных, аграметэаралагічных і гідралагічных 

прагнозаў. 

Студэнт павінен умець: 

- апрацоўваць вялікія масівы гідраметэаралагічных даных пры дапамозе 

статыстычных, рэгрэсійных, карэляцыйных і аналітычных метадаў; 

- карыстацца сінаптычным аналізам для складання метэаралагічных 

аграметэаралагічных і гідралагічных прагнозаў; 

- кіраваць праграмнымі прадуктамі ГІС-Метэа, АРМ-Метэаролаг, АРМ-

Аграметэаролаг і АРМ-Гідролаг; 

- выяўляць тэндэнцыі-трэнды ў радах шматгадавых даных 

гідраметэаралагічных назіранняў на працягу перыяда сучаснага пацяплення 

клімату. 

Базамі для праходжання вытвочай практыкі з’яўляюцца: 

1. Рэспубліканскі цэнтр па гідраметэаралогіі, кантролі радыёактыўнага 

забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя (Белгідрамет). 

2. Абласныя філіялы Белгідрамета. 

3. Белаэранавігацыя. 
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4. Цэнтральны навукова-даследчы інстытут комплекснага выкарыстання 

водных рэсурсаў. 

5. Азёрныя, гідралагічныя, метэаралагічныя, аграметэаралагічныя і 

балотныя станцыі. 

6. “Інстытут геалогіі» РУП “Навукова-вытворчы цэнтр па геалогіі”. 

7. Рэспубліканскі цэнтр кіравання і рэагавання на надзвычайныя сітуацыі 

Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь. 

Узаемаадносіны паміж студэнтамі-практыкантамі і арганізацыяй, якая іх 

прынімае, рэгулююцца двухбаковымі дагаворамі, што падпісаны з Беларускім 

дзяржаўным універсітэтам. 

 

Складанне справаздачы аб пройдзенай практыцы 

Пасля заканчэння практыкі студэнт прадстаўляе завершаную справаздачу ў 

адпаведнасці з заданнем і вызначанай тэмай. Першапачаткова справаздача 

зацверджваецца кіраўніком практыкі ад арганізацыі, якая прынімала практыканта.  

Другім этапам справаздачнасці для студэнта з’яўляецца яго грунтоўнае 

заслухоўванне на пасяджэнні кафедры і яе заключэнне аб атрыманых матэрыялах, 

неабходных для навуковага аналіза і стварэння дыпломнай работы.  

У залежнасці ад пастаўленай мэты і выбранай тэмы справаздача павінна 

ўтрымліваць наступныя матэрыялы: 

Уводзіны (мэта і задачы практыкі). 

1. Вытворчая характарыстыка арганізацыі (аддзела)  

2. Атрыманыя даныя і методыка іх апрацоўкі. 

3. Аналіз літаратурных крыніц, якія маюць адносіны да тэмы-задання. 

4. Аналіз метэаралагічных, аграметэаралагічных і гідралагічных даных. 

5. Аграметэаралагічныя ўмовы роста, развіцця і ўраджайнасці 

сельскагаспадарчай культуры. 

6. Ацэнка агракліматычных рэсурсаў і іх спрыяльнасці для вырошчвання 

сельскагаспадарчых культур. 

7. Гідратэрмічныя рэсурсы. 

8. Рэсурсы ўвільгатнення тэрыторыі. 

9. Змяненні сучаснага клімату. 

10.  Статыстычны і карэляцыйна-рэгрэсійны аналіз даных. 

11.  Радыяцыйныя фактары фарміравання клімату. 

12.  Метады прагнозу надвор’я. 

13.  Сінаптычны аналіз. 

14.  Дынаміка феналагічнага развіцця сельскагаспадарчых культур. 

15.  Тэндэнцыі змянення аграметэаралагічных умоў і агракліматычных рэсурсаў ва 

ўмовах пацяплення сучаснага клімату. 

16.  Гідралагічны рэжым рэк і азёр. 

17.  Заключэнне. 

18. Дадаткі. 
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3. РАЗДЗЕЛ КАНТРОЛЮ ВЕДАЎ 

Метадамі дыягностыкі ступені засваення вучэбнага матэрыялу з’яўляюцца: 

1. Тэсты для кантроля бягучых і выніковых ведаў; 

2. Вусны кантроль ведаў; 

3. Пісьмовая форма кантролю; 

4. Рашэнне задач; 

5. Выкананне графічна-разліковых заданняў; 

6. Карыстанне метэаралагічнымі прыборам; 

7. Карыстанне кліматычнымі даведнікамі, атласамі і картамі; 

8. Складанне табліц характарыстык клімату і аналіз даных; 

9. Кантрольныя пытанні; 

10.  Калёквіўм. 

 

3.1. Метадычныя рэкамендацыя да правядзення калёквіума 

Да калёквіума кожны студэнт рыхтуе рэферат па адной с пералічаных ніжэй 

тэм. На занятку студэнт абараняе рэферат і дэманструе прэзентацыю. 

Тэмы для падрыхтоўкі рэферата: 

1. Магчымыя прычыны змянення клімату; 

2. Змяненні клімату ў геалагічным мінулым; 

2.1. Змяненні клімату ў дакембрыі; 

2.2. Змяненні клімату ў фанеразоі; 

2.3. Змяненні клімату ў чацвярцічным перыядзе; 

3. Змяненні клімату ў гістарычны час; 

3.1. Змяненні клімату за перыяд інструментальных назіранняў; 

4. Антрапагенныя змяненні клімату; 

4.1. Уплыў горада на клімат; 

4.2. Уплыў вадасховішчаў на мікраклімат; 

4.3. Уплыў меліярацыйных мерапрыемстваў на мікраклімат балот; 

4.4. Змяненні газавага складу атмасфернага паветра; 

4.5. Глабальныя змяненні клімату і яго паследства; 

4.6. Кліматаапустыньванне; 

4.7. Змяненні клімату Беларусі; 

4.8. Кліматычныя рызыкі рэгіёнаў Зямлі. 

4.9. Эфектыўнасць рэалізацыі міжнародных пагадненняў па праблеме 

змяненняў клімату. 

 

Патрабаванні да рэферата і прэзентацыі 

Рэферат – тэкст аб'ёмам 10-15 старонак фармату А4 (шрыфт Times New 

Roman, памер-14 пт, міжрадковы інтэрвал-18 пт; абзацны водступ – 1 см; палі: 

злева – 3 см, знізу і зверху – 2 см, справа – 1 см). 
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3.2. Тэставыя заданні для кантроля бягучых і выніковых ведаў 
Варыянт 1 

№п/п Змест пытання Варыянты адказу 

1. Што адносiцца да клiматаўтваральных 

працэсаў? 

 

Цеплаабмен, вільгацезварот, цыркуляцыя 

Канвекцыя  

Інверсія  

Стратыфікацыя 

Змяненне клімату 

2. З вышынёю iнтэнсiўнасць сумарнай сонечнай 

радыяцыi 

 

Памяншаецца  

Павялiчваецца  

Не змяняецца 

Вагаецца  

Павялічваецца, а потым памяншаецца 

3 Цыркуляцыя атмасферы без цеплаабмену 

 

Можа  iснаваць 

Не  можа iснаваць 

І снуюць паасобку 

Цыркуляцыя не залежыць ад цеплаабмену 

Цеплаабмен не залежыць ад цыркуляцыі 

4 У субарктычным клiмаце пераважаюць 

 

 

Пасатныя  вятры 

Мусонныя  вятры 

Заходнi перанос 

Цыкланiчная  дзейнасць 

Антыцыкланічная дзейнасць 

5 Снегавое покрыва мае цеплаправоднасць 

 

 

Добрую  

Дрэнную  

Зусім  не праводзіць цяпло 

Высокую цеплаправоднасць 

Высокую адбівальнгую здольнасць 

6 Усходнiя ўзбярэжжы мацерыкоў знаходзяцца 

пад уздзеяннем марскiх цячэнняў 

 

Халодных  

Цёплых  

Незалежныя  ад цячэнняў 

Уздзейнічаюць на марскія цячэнні 

Не ўздзейнічаюць на марскія цячэнні 

7 Халодныя марскiя цячэннi выпадзенню ападкаў 

 

Спрыяюць  

Перашкаджаюць  

Абыякавыя  да ападкаў  

Залежныя ад ападкаў 

Не залежныя ад ападкаў 

8 Раслiннае покрыва на клiмат 

 

 

Уплывае  

Не  уплывае  

Уплывае  толькі ў вегетацыйны перыяд 

Галоўны фактар клімату 

Расліннае покрыва не залежыць ад клімату 

9 Свежавыпаўшы снег мае альбеда 

 

 

50–60 %; 

60–70 %; 

70–80 %; 

звыш 90 % 

Значна менш 90% 

10 Над халоднымi марскiмi цячэннямi ўтвараецца 

 

Iнверсiя  

Канвекцыя  

Турбулентнасць  

Трапічныя  цыклоны 

Тарнада  
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№п/п Змест пытання Варыянты адказу 

 

11 

 

А.Х.Шкляр – вядомы кліматолаг 

 

 

Германскі 

Беларускі 

Украінскі 

Польскі  

Літоўскі  

12 Ніжні слой атмасферы называецца  

 

 

тэрмасфера 

мезасфера 

стратасфера 

 трапасфера 

экзасфера 

13 Што называецца сонечнай радыяцыяй? 

 

 

Карпускулярнае выпраменьванне 

Касмічныя промні 

Электрамагнітная радыяцыя, якая пераносіць 

праменную энергію Сонца 

Патокі α і β элементарных часцінак  

Доўгахвалевая радыяцыя 

14 Цеплавым рэжымам атмасферы называется: 

 

Змяненне тэмпературы паветра 

Змяненнне вільготнасці паветра 

Змяненне сонечная радыяцыі 

Змяненне тэмпературы глебы 

Змяненне скорасці ветру 

15 Цеплавы рэжым атмасферы залежыць: 

 

Ад сонечная радыяцыі 

Ад цеплаабмену паветра з навакольным 

асяроддзем 

Ад вільготнасці паветра 

Ад карпускулярнай радыяйцыі 

Ад напрамку ветру 

16 Крыніцай тяпла для атмасферы з’яўляецца 

 

Зямная паверхня 

Сумарная радыяцыя 

Адбітая радыяцыя 

Карпускулярная радыяцыя 

Рассеяная радыяцыя 

17 Самы інтэнсіўны цеплаабмен атмасферы з 

навакольным асяроддзем 

 

Радыяцыйны 

Малекулярная цеплаправоднасць 

Турбулентная цеплаправоднасць 

Цеплавая канвекцыя 

Адвекцыя паветраных мас 

18 Адвекцыяй называюць: 

 

Вертыкальных рух паветра 

Цыкланічны рух паветра 

Антыцыкланічны рух паветра 

Гарызантальнае перамяшчэнне паветра 

Турбулентнасць паветра 

19 Канвекцыяй называецца: 

 

Вертыкальных рух паветра 

Цыкланічны рух паветра 

Антыцыкланічны рух паветра 

Гарызантальнае перамяшчэнне паветра 

Турбулентнасць паветра 

20 Пры кандэнсацыі вадзяной пары цеплата Не выдзеляецца 

Выдзеляецца  

Паглынаецца  

Выпраменьваецца  

Спажываецца  
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Варыянт 2 
№п/п Змест пытання Варыянты адказу 

1. Экватарыяльны пояс нізкага ціску мае 

паходжанне 

 

Тэрмічнае  

Дынамічнае  

Канвекцыйнае  

Інверсійнае  

Турбулентнае  

2. Пярэдняя вобласць цыклону  

 

Цёплая  

Халодная  

Раўнамерна  нагрэтая 

Адсутнічае  

Не рухомая 

3 Задняя тылавая вобласць цыклону 

 

 

Цёплая  

Халодная  

Раўнамерна  нагрэтая 

Не рухомая 

Бязвоблачная 

4 Мусоны – гэта вятры 

 

 

Сезонныя  

Сутачныя  

Горныя  

Кан’ённыя   

Адыябатычныя  

5 Пярэдняя вобласць антыцыклона 

 

 

Цёплая  

Халодная  

Нейтральная  

Інверсійная  

Турбулентная  

6 Задняя тылавая вобласць антыцыклона 

 

Цёплая  

Халодная  

Адвектыўная  

Інверсійная  

Канвекцыйная  

7 Мусоны – вятры, якія змяняюць свой 

напрамак на працягу года 

 

 

Тройчы  

Двойчы  

Чатыры  разы 

Пяць  разоў 

Гэта нязменныя вятры 

8 Зімовы мусон – гэта мусон 

 

 

 

Кантынентальны  

Марскі  

Горны  

Горна-далінны 

Фёнавы  

9 Летні мусон – гэта мусон 

 

 

Кантынентальны  

Марскі  

Горны  

Горна-далінны 

Фёнавы  

10 Мусоны адносяцца 

 

 

Да  мясцовых вятроў 

Да  агульнай цыркуляцыі 

Да штармавых вятроў 

Да штыля 

Да турбулентных вятроў 

11 В.Ф. Логінаў – вядомы кліматолаг 

 

 

Германскі 

Амерыканскі 

Беларускі 

Французскі 

Украінскі 
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№п/п Змест пытання Варыянты адказу 

12 Тэмпература паветра з вышынёй у 

трапасферы 

 

Павышаецца  

Паніжаецца  

Не  змяняецца 

Спачатку паніжаецца, а потым павышаецца 

Спачатку павышаецца, а потым паніжаецца 

13 Якімі адзінкамі выражаюць колькасць 

сонечнай радыяцыі? 
 

У  люменах 

У  кадэлах 

У  Паскалях 

У  Вт/м² (кВт/м²); Дж/м² (МДж/м²) 

У гПа 

14 Галоўны від цеплаабмену, за кошт якога 

награецца глеба: 

 

Канвекцыйны 

Радыяцыйны 

Адвектыўны 

Малекулярная цеплаправоднасць 

Адыябатычныя працэсы 

15 Ападкі, якія пранікаюць у глебу, цяпло: 

 

Не пераносяць 

Нейтральныя да цяпла 

Залежныя ад цяпла 

Не залежныя ад цяпла 

Пераносяць 

16 У вадаемах (азеры, моры, акіяны, рэкі) 

цеплаабмен здзясняецца за кошт: 

 

Кандэнсацыі 

Адвекцыі 

Шляхам выпраменьвання 

Турбулентным перамешванням 

За кошт цыкланічнай дзейнасці 

17 У вадаёмах цеплавая канвекцыя у 

цеплаабмене 

 

Нейтральная да цеплаабмену 

Не удзельнічае 

Удзельнічае 

Абыякавая да цеплаабмену 

Прыпыняе цеплаабмен 

18 Радыяцыйнае награванне вадаёмаў  

 

Не мае значэння 

Мае  значэнне 

Прыпыняе цеплаабмен 

Паскарае ледастаў 

Спрыяе крыгаходу 

19 Што лепш праводзіць цяпло? 

 

Паветра 

Глеба 

Вада 

Лёд  

Расліннасць  

20 Сухая глеба ў параўнанні з вільготнай 

награецца 

 

Лепш 

Горш 

Зусім не награецца 

Моцна награецца 

Мацней астывае 
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Варыянт 3 
№п/п Змест пытання Варыянты адказу 

1. На поўднi Аўстралii клiмат 

 

 

Пасатны  

Мусонны  

Мiжземнаморскі  

Клiмат  стэпаў 

Клімат тайгі 

2. Субтрапiчны клiмат усходнiх узбярэжжаў 

адносіцца да тыпу 

 

 

Цыкланічны  

Мусонны  

Кантынентальны  

Марскі  

Адвектыўны  

3 У субтрапiчным клiмаце ўсходнiх 

узбярэжжаў ападкi пераважна выпадаюць 

 

Вясной  

Восенню  

Зiмой  

Летам  

Раўнамерна размяркоўваюцца 

4 Субтрапiчны клiмат усходнiх узбярэжжаў у 

Паўднёвай Амерыцы 

 

 

Распаўсюджаны  

Не  распаусюджаны 

Канвекцыйны  

Адвектыўны  

Умераны  

5 Якія тыпы клiматаў ва ўмераных шыротах 

Паўднёвага паўшар’я   

 

Кантынентальны  

Цыкланічны  

Антыцыкланічны 

Марскі  

Барэальны  

6 Якія характэрныя рысы цыркуляцыi 

атмасферы ва ўмераных паясах 

 

 

Заходні перанос і мусоны 

Турбулентнасць і канвекцыя 

Інверсія  

Штылі  

Тарнада  

7 На заходнiх узбярэжжах мацерыкоў 

умераных паясоў клiмат 

 

Мусонны  

Пасатны  

Кантынентальны  

Марскi  

Горны  

8 На ўсходнiх узбярэжжах мацерыкоў 

умераных паясоў клiмат 

 

 

Мусонны  

Пасатны  

Кантынентальны  

Марскi  

Горны  

9 На Далёкім Усходзе Еўразii  клiмат 

 

 

Пасатны  

Марскi  

Мусонны  

Кантынентальны  

Цыкланічны  

10 Ва Ўсходняй Сiбiры магутнасць снегавога 

покрыва 

 

Малая  

Вялiкая  

Умераная  

Покрыва  адсутнiчае 

Не раўнамерна залягае 

11 Кліматам называюць... 

 

 

 

Фізічны стан атмасферы ў дадзены момант 

Хімічны стан атмасферы 

Шматгадовы рэжым надвор'я  

Зямную атмасферу 

Паветраную абалонку 
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№п/п Змест пытання Варыянты адказу 

12 Тэмпература паветра з вышынёй у 

стратасферы 

 

 

Змяняецца  

Не  змяняецца  

Раўнамерна  размяркоўваецца 

Павышаецца  

Не павышаецца 

13 Канвекцыяй называецца 

 

Вертыкальныя  патокі паветра 

Гарызантальные  патокі ветру  

Штыль  

Турбулентнасць  

Адвекцыя  

14 Якая глеба менша ахаладжваецца ноччу? 

 

Сухая 

Вільготная 

Прамерзлая зімой 

Пераасушаная  

Рыхлая  

15 Замаразкі часцей здараюцца 

 

На вільготных глебах 

Пад расліннасцю 

На сухіх глебах 

На вяршынях узгоркаў 

Каля вадаёмаў 

16 Цеплаёмістасць вады ў параўнанні з глебай 

 

Адсутнічае цеплаёмістасць 

Менш 

Больш 

Невялікая  

Дрэнная  

17 Сутачныя хістанні тэмпературы глебы 

пранікаюць да глыбіні 

 

70-100 см 

100-150 см 

0-50 см 

150-200 см 

200–300 см 

18 Сутачныя хістанні тэмпературы у вадаемах 

пранікаюць да глыбіні 

 

Некалькі тысяч метраў 

Некалькі сотняў метраў 

Некалькі дзесяткаў метраў 

Некалькі см 

Зусім не пранікаюць 

19 Самыя высокія тэмпературы на паверхні 

глебы на працягу сутак назіраюцца 

 

У 12 гадзін 

У 13 гадзін 

У 14 гадзін 

У 15 гадзін 

Раніцай  

20 Самы нізкія тэмпературы на паверхні глебы 

на працягу сутак назіраюцца 

 

Пасля заходу сонца 

На працягу ўсіх сутак 

Перад узыходам сонца 

Пасля узыхода сонца 

Вечарам  
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Варыянт 4 
№п/п Змест пытання Варыянты адказу 

1. Летам у субтрапiчных паясах над 

кантынентамi пануе паветраная маса 

 

Умераная  

Арктычная  

Экватарыяльная  

Трапiчная  

Субтрапічная  

2. У субтрапiчных паясах над кантынентамi 

выпадае ападкаў 

 

Больш  500 мм 

Не больш 500 мм 

500–600 мм 

600–700 мм 

700–1000 

3 У субтрапiчных паясах над кантынентамi 

фармiруюцца 

 

 

Вiльготныя  лясы 

Трапiчныя  лясы 

Стэпы, паўпустынi i пустынi 

Саваны, трапiчныя пустыні 

Экватарыяльныя лясы 

4 У Паўночнай Амерыцы кантынентальныя 

субтропiкi адрознiваюцца 

 

Большай  увiльготненнасцю 

Большай  засушлiвасцю 

Не  адрознiваюцца ад Еураазiяцкiх 

Увогуле адсутнічаюць 

Пераўвільготненасцю  

5 На акiянiчных востравах умеранага пояса тып 

ландшафта 

Тундры  

Тайгi  

Мешаных  лясоў 

Лiсцёвых  лясоў 

Лесатундры  

6 У Паўднёвай Амерыцы кантынентальныя 

субтропiкi 

 

Адсутнiчаюць  

Маюць  месца 

Слаба  выражаны 

Шырока распаўсюджаны 

Занімаюць увесь кантынент 

7 У Афрыцы кантынентальныя субтропiкi 

 

Шырока  распаўсюджаны 

Распаўсюджаны  на акраiнах мацерыка 

Толькi  на поўднi 

Адсутнiчаюць  

Толькі на поўначы 

8 У Аўстралii кантынентальныя субтропiкi 

 

 

Адсутнiчаюць  

Маюць  месца на поўднi кантынента 

Шырока  распаўсюджаны 

Распаўсюджаны  на поўначы 

Распаўсюджаны на захадзе 

9 Клiмат Цiбета i Памiра адносiцца да 

 

 

Умеранага  пояса 

Субтрапiчнага  пояса 

Трапiчнага  пояса 

Экватарыяльнага пояса 

Арктычнага пояса 

10 Субтрапiчны клiмат заходнiх узбярэжжаў 

называецца 

 

Пасатным  

Мусонным  

Мiжземнаморскiм  

Клiмат  саван і стэпаў 

Кантынентальны  

11 Кліматалогія адносіцца... 

 

 

Да  фізічных навук 

Да  геаграфічных навук  

Да  хімічных навук 

Да  біялагічных навук 

Да экалагічных навук 
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№п/п Змест пытання Варыянты адказу 

12 Падзел атмасферы на слаі праводзіцца 

паводле 

 

Змянення  вільготнасці 

Змянення  сонечнай радыяцыі 

Змянення  тэмпературы з вышынёй 

Змянення  воблачнасці 

Змяненне ападкаў 

13 Канвекцыя ўзнікае 

 

Пры  ўстойлівым стане атмасферы 

Пры   няўстойлівым стане атмасферы 

Пры  абыякавым стане 

Пры звыш устойлівым стане 

Пры інверсіях 

14 Рознасць паміж самай высокай і самай нізкай 

тэмпературай за суткі ці за год называецца: 

 

Частатой   

Хуткасцю  

Амплітудай  

Адвекцыяй  

Канвекцыяй  

15 Мінімум тэмпературы паветра ў сутачным 

ходзе назіраецца 

 

 

Перад узыходам сонца 

Пасля ўзыходу сонца 

Не назіраецца  

Слаба назіраецца 

Не выражаны 

16 Расліннае покрыва глебу: 

 

Ахалоджвае 

Ацяпляе 

Раўнамерна награвае 

Не ўплывае на глебу 

Разрыхляе глебу 

17 Снегавое покрыва глебу: 

 

Ахалоджвае 

Разрыхляе глебу 

Раўнамерна награвае 

Не ўплывае на глебу 

Ацяпляе 

18 Цеплавы рэжым глебы падапарадкоўваецца 

 

Двум законам Фур’е 

Тром законам Фур’е 

Чатыром законам Фур’е 

Пяці законам Фур’е 

Не падпарадкоўваецца заканамернасцям 

19 Тэмпература паветра на метэастанцыях 

вымяраецца на вышыні: 

 

1 м 

1,5 м 

2 м 

2,5 м 

3 м 

20 Максімум тэмпературы паветра назіраецца 

 

 

12-13 гадз. 

13-14 гадз 

14-15 гадз. 

15-16 гадз. 

16–17 гадз 
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Варыянт 5 
№п/п Змест пытання Варыянты адказу 

1. Для клiмату заходнiх узбярэжжаў трапiчнага 

пояса характэрна стратыфiкацыя 

 

Абыякавая  

Мала  ўстойлiвая 

Звыш  устойлiвая 

Няўстойлiвая 

Мала зменлівая 

2. На ўсходнiх узбярэжжах мацерыкоў 

трапiчнага пояса пануе...  

 

Марское  паветра 

Экватарыяльнае  паветра 

Паветра  ўмеранных шырот 

Кантынентальнае  паветра 

Кантынентальнае і марское 

3 На ўходнiх узбярэжжах трапiчнага пояса 

фармiруюцца ландшафты 

 

Пустынь  

Паўпустынь  

Трапiчных  лясоў 

Экватарыяльных  лясоў 

Арктычных пустынь 

4 Субтрапiчныя клiматы фармiруюцца пад 

уздзеяннем наступных тыпаў паветраных мас 

 

 

Арктычных  i умераных 

Умераных  i трапiчных 

Трапiчных  i экватарыяльных 

Арктычных і трапічных 

Экватарыяльных і трапічных 

5 Летам у субтрапiчных паясах пануе 

паветраная маса 

 

Экватарыяльная  

Трапiчная  

Умераная  

Арктычная  

Кантынентальная  

6 Летам у субтрапiчных паясах над акiянамi 

адносна да мацерыкоў пануе вобласць 

 

Нiзкага  цiску 

Высокага  цiску 

Раўнамернага  цiску 

Зменлівага ціску 

Пастаяннага ціску 

7 Летам у субтрапiчных паясах над мацерыкамi 

пануе вобласць 

Нiзкага  цiску 

Высокага  цiску 

Раўнамернага  цiску 

Зменлівага ціску 

Пастаяннага ціску 

8 Субтрапiчны пояс клiмату з’яўляецца поясам 

сезоннай мiграцыi 

 

Трапiчнага  фронту 

Пасатнага   фронту 

Палярнага  фронту 

Арктычнага  фронту 

Марскога фронту 

9 Зiмой у субтрапiчных паясах пануе 

паветраная маса 

 

Экватарыяльная  

Трапiчная  

Умераная  

Арктычная  

Субарктычная  

10 У субтрапiчных паясах цыкланiчная 

дзейнасць 

 

 

Развiта  круглы  год 

Адсутнiчае  

Мае  сезонны характар 

Зімой  

Летам  

11 Кліматалогія вывучае... 

 

Кліматы Зямлі і іх геаграфію  

Розныя тыпы надвор'я 

Фізічныя працэсы ў атмасферы 

Хімічныя працэсы ў атмасферы 

Адыябатычныя працэсы 
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№п/п Змест пытання Варыянты адказу 

12 Паводле сваёй будовы атмасфера ўяўляе 

сістэму 

 

Шматслойную  

Аднародную  

Непадзельную  

Звычайную  

Нерухомую  

13 Інверсія гэта 

 

Устойлівы  стан атмасферы 

Няўстойлівы  стан атмасферы 

Абыякавы  стан 

Паніжэнне тэмпературы 

Нязменнасць тэмпературы 

14 Велічыня сутачнай і гадавой амплітуды ад 

шыраты: 

 

Залежыць 

Не залежыць 

Абыякавая  

Не змяняецца 

Не мае значэнне 

15 З ростам шыраты сутачная амплітуда  

 

Не мяняецца 

Памяншаееца 

Павялічваецца 

Абыякавая  

Раўнамерна размяркоўваецца 

16 З ростам шыраты гадавая амплітуда 

 

Не мяняецца 

Памяншаецца 

Павялічваецца 

Абыякавая 

Раўнамерна размяркоўваецца 

17 У цёплую пару года сутачная амплітуда 

тэмпературы 

 

Больш 

Менш 

Не змяняецца 

Мала змяняецца 

Зменшываецца  

18 Сутачныя амплітуды тэмпературы паветра па 

меры падняцця ўверх 

 

Павялічваюцца 

Памяншаюцца 

Не змяняюцца 

Раўнамерна размяркоўваюцца 

Растуць  

19 Устойлівасць сутачнага і гадавого ходу 

тэмпературы паветра парушаецца 

 

Адвекцыяй паветранных масс 

Працэсамі канвекцыі 

Працэсамі кандэнсацыі 

Працэсамі сублімацыі 

Адыябатычнымі працэсамі 

20 Неперыядычныя змяненні тэмпературы 

паветра абумоўлены 

 

Канвекцыяй 

Адвекцыяй 

Кандэнсацыяй 

Сублімацыяй 

Выпарэннем  

  



 

134 

3.3. Пытанні для падрыхтоўкі да экзамену 

1. Надвор’е і клімат – прадмет вывучэння метэаралогіі і кліматалогіі. Сувязь 

метэаралогіі з іншымі фізічнымі і геаграфічнымі навукамі, дыферэнцыяцыя 

дысцыпліны. 

2. Асноўныя этапы гісторыі развіцця метэаралогіі і кліматалогіі. Вывучэнне 

клімату Беларусі. 

3. Задачы метэаралогіі і кліматалогіі. Улік надвор'я і клімату ў розных відах 

эканамічнай дзейнасці. Кліматычныя рэсурсы. 

4. Метады даследавання атмасферных працэсаў: назіранне, эксперымент, 

статыстычны і картаграфічны метады, метад матэматычнага мадэлявання, 

сістэмны аналіз. 

5. Эвалюцыя прыборнай базы для правядзення метэаралагічных назіранняў. 

6. Метады климаталагічнай апрацоўкі вынікаў метэаралагічных назіранняў. 

7. Сусветная метэаралагічная арганізацыя (СМА): гісторыя стварэння, 

структура, асноўныя напрамкі дзейнасці. 

8. Міжнародныя метэаралагічныя праграмы і праекты. 

9. Міжнароднае супрацоўніцтва па праблеме змяненняў клімату. 

10. Вертыкальнае будова атмасферы. Дзяленне атмасферы па вертыкальным 

размеркаванні тэмпературы. 

11. Хімічны склад паветра і яго змяненні з вышынёй. Асноўныя газы і 

дамешкі ў атмасферы. Гамасфера і гетэрасфера. Іянасфера. 

12. Азонасфера. Працэсы ўтварэння і разбурэння азону. Атмасферны 

аэразоль. 

13. Асноўныя фізічныя ўласцівасці паветра: атмасферны ціск, тэмпература і 

шчыльнасць паветра. Ураўнанне стану газаў. 

14. Асноўнае ўраўненне статыкі атмасферы. Вертыкальны барычны 

градыент і барычная ступень. Прывядзенне ціску да ўзроўня мора. 

Бараметрычнага нівеліраванне. 

15. Адыябатычныя змяненні стану паветра ў атмасферы. Суха- і вільгаце- 

адыябатычныя змяненні тэмпературы паветра. Псеўдаадыябатычныя працэсы. 

16. Патэнцыйная тэмпература. Стратыфікацыя атмасферы як фактар, які 

вызначае канвекцыю. Устойлівая, няўстойлівае і абыякавая стратыфікацыя 

атмасферы. 

17. Электрамагнітнае і карпускулярнае выпраменьванне Сонца. Законы 

выпраменьвання. Спектральны склад сонечнай радыяцыі. Сонечная пастаянная. 

18. Закон аслаблення сонечнай радыяцыі. Прамая сонечная радыяцыя і 

інсаляцыя. Сутачная і сезонная дынаміка прамой сонечнай радыяцыі. 

19. Паглынанне і рассейванне радыяцыі ў атмасферы. Закон Рэлея. Сутачная 

і сезонная дынаміка рассеянай сонечнай радыяцыі. 

20. Сумарная сонечная радыяцыя. Адбітая і паглынутая дзейнай паверхняй 

сонечная радыяцыя. Эфектыўнае выпраменьванне. Радыяцыйны баланс зямной 

паверхні. Парніковы эфект атмасферы. 

21. Размеркаванне сонечнай радыяцыі на верхняй мяжы атмасферы. 

Геаграфічнае размеркаванне прамой, рассеянай і сумарнай сонечнай радыяцыі. 
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22. Геаграфічнае размеркаванне эфектыўнага выпраменьвання і 

радыяцыйнага балансу зямной паверхні. Цеплавы баланс зямной паверхні. 

Затраты цяпла на выпарэнне і турбулентны цеплаабмен. 

23. Віды цеплаабмену атмасферы з навакольным асяроддзем. Адрозненні 

працэсаў цеплаабмену ў глебе і вадаёмах. 

24. Сутачны і гадавы ход тэмпературы паверхні глебы, вадаемаў і паветра. 

Неперыядычныя змяненні тэмпературы паветра. 

25. Распаўсюджванне цяпла ў глебе. Законы Фур’е. 

26. Геаграфічнае размеркаванне тэмпературы ў прыземным слоі атмасферы 

ў сярэднім за год, у студзені і ліпені. Тэмпература шыротных кругоў, паўшар’яў 

і Зямлі ў цэлым. Анамаліі ў размеркаванні тэмпературы. 

27. Гадавая амплітуда тэмпературы паветра. Паказчыкі кантынентальнага 

клімату. Тыпы гадавога ходу тэмпературы паветра. 

28. Інверсіі тэмпературы (прыземныя, у свабоднай атмасферы, 

франтальныя), іх ўзнікненне і кліматычнае значэнне. Тэмпература высокіх слаёў 

атмасферы. 

29. Вільгацеабарот. Выпарэнне вады і насычэнне паветра вадзяной парай. 

Характарыстыкі вільготнасці паветра. 

30. Выпарэнне і выпаральнасць, іх геаграфічнае размеркаванне. Закон 

Дальтона. 

31. Сутачны і гадавы ход парцыяльнага ціску вадзяной пары і адноснай 

вільготнасці, іх геаграфічнае размеркаванне. Змены вільготнасці паветра з 

вышынёй. 

32. Воблакі. Ядры кандэнсацыі і замярзання. Мікрафізічны склад і воднасць 

аблокаў. 

33. Воблачнасць, яе сутачны і гадавы ход, кліматычнае значэнне і 

геаграфічнае размеркаванне. Працягласць сонечнага ззяння. 

34. Міжнародная класіфікацыя воблакаў, характарыстыка іх асноўных 

формаў. 

35. Генетычныя тыпы аблокаў (аблокі канвекцыі, франтальныя, 

хвалепадобныя, араграфічныя). 

36. Працэсы, якія спрыяюць утварэнню ападкаў. Штучнае ўздзеянне на воблакі. 

37. Класіфікацыя атмасферных з’яў. Ападкі, што выпадаюць з воблакаў. 

Ападкі наземнай кандэнсацыі. 

38. Рэжым і геаграфічнае размеркаванне ападкаў. Тыпы сутачнага і гадавога 

ходу ападкаў. 

39. Гідраметэаралагічная ацэнка ўвільгатнення тэрыторыі. Водны баланс 

Зямлі. Снежнае покрыва, яго характарыстыкі, кліматычнае і народнагаспадарчае 

значэнне. 

40. Туман: умовы ўтварэння і геаграфічнае размеркаванне. 

41. Барычнае поле і барычныя сістэмы. Карты барычная тапаграфіі. Паняцце 

аб геапатэнцыяле. 

42. Гарызантальны барычны градыент і яго змены з вышынёй. Змены 

барического поля з вышынёй у цыклонах і антыцыклонах. Перыядычныя і 

неперыядычныя змены атмасфернага ціску. Ізалабарычнае поле. 
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43. Поле ветру. Сыходжанне і разыходжанне ліній току. Сілы, якія 

дзейнічаюць на вецер: барычнага градыента, Карыяліса, трэння, адцэнтравая. 

44. Геастрафічны і градыентны вятры. Уплыў трэння на вецер. Барычны 

закон ветру. Змены ветру з вышынёй. 

45. Паветраныя масы і кліматалагічныя франты. Струменныя плыні. 

46. Характарыстыка атмасфеных франтоў, згодна класіфікацыі па 

асаблівасцях перамяшчэння, вертыкальнай будовы і ўмовах надвор’я. 

47. Маштабы атмасфернай цыркуляцыі. Зоны ў полі атмасфернага ціску. 

Уласцівасці агульнай цыркуляцыі атмасферы. 

48. Геаграфічнае размеркаванне атмасфернага ціску і ветру ў студзені і 

ліпені каля зямной паверхні, у верхняй трапасферы і стратасферы. Цэнтры 

дзеяння атмасферы. 

49. Цыркуляцыя ў тропіках. Пасаты і антыпасаты. Унутрытрапічная зона 

канвергенцыі. З’ява Эль-Ніньё - Паўднёвае ваганне. 

50. Трапічныя цыклоны, іх будова, працэсы фарміравання і перамяшчэння, 

раёны распаўсюджвання. 

51. Цыклоны і антыцыклоны, іх узнікненне, эвалюцыя, перамяшчэнне, 

паўтаральнасць. Надвор'е ў цыклонах і антыцыклонах. 

52. Мусоны, іх паходжанне. Трапічныя і пазатрапічныя мусоны. 

53. Мясцовыя вятры: брыз, горна-далінны, ледніковы, фён, бара. Шквалы і 

маламаштабныя віхры. 

54. Сусветная служба надвор'я – праграма Сусветнай метэаралагічнай 

арганізацыі. Глабальная сістэма назіранняў. Глабальная сістэма тэлесувязі. 

Глабальная сістэма апрацоўкі дадзеных і прагназавання. 

55. Метады прагназавання надвор’я. Сінаптычныя карты. Сінаптычны 

аналіз. Спадарожнікавая інфармацыя ў сінаптычным аналізе. 

56. Гідраметэаралагічная служба Рэспублікі Беларусь, яе структура, мэта і 

задачы. 

57. Кліматычная сістэма. Кліматаўтваральныя працэсы. Мікраклімат. 

58. Геаграфічныя фактары клімату. 

59. Прынцыпы класіфікацыі кліматаў зямнога шара Б. П. Алісава, Кёппена-

Трэварта, А. І. Кайгародова. 

60. Экватарыяльны і субэкватарыяльны клімат. 

61. Трапічны і субтрапічны клімат. 

62. Клімат умераных шырот. 

63. Палярны і субпалярны клімат. 

64. Клімат Беларусі і яго змяненні. Агракліматычнае раянаванне тэрыторыі 

Беларусі. 

65. Прычыны змяненняў клімату. Метады даследавання і аднаўлення 

клімату мінулага. 

66. Змяненні клімату ў дагалацэнавы час. 

67. Змяненні клімату ў галацэне і прагнозы кліматычных змяненняў. 

68. Антрапагенныя змяненні клімату. Змены газавага складу атмасфернага 

паветра. Ўплыў меліярацыйных мерапрыемстваў на мікраклімат балот. Уплыў 

гарадоў і вадасховішчаў на клімат.  
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4. ДАПАМОЖНЫ РАЗДЗЕЛ 

Дапаможны раздзел з’яўляецца інфармацыйна-метадычным. У раздзеле 

знаходзяцца элементы вучэбна-праграмнай дакументацыі і пералік дадатковых 

інфармацыйных рэсурсаў. 

 

4.1. Дзяржаўны стандарт для курса: “Метэаралогія і кліматалогія” 

Студэнт павінен: 

–  ведаць асновы метэаралогіі і кліматалогіі, фізіка-хімічныя працэсы 

фарміравання надвор’я і клімату, радыяцыйны, цеплавы, і водны рэжымы зямной 

атмасферы і паверхні. 

–  тлумачыць фізічную сутнасць атмасферных з’яў і працэсаў, а таксама 

прамых і адваротных сувязей, што існуюць паміж імі і асобнымі кампанентамі 

кліматычнай сістэмы – атмасферай, акіянамі, крыясферай біясферай і сушай. 

–  разумець заканамернасці фарміравання кліматаў, іх размеркаванне на 

зямным шары, а таксама змяненні клімату ў мінулым і ў будучыні. 

–  умець праводзіць метэаралагічныя назіранні і выкарыстоўваць 

кліматалагічную інфармацыю для вырашэння навуковых і вытворчых задач, а 

таксама выяўляць кліматычныя рэсурсы і распрацоўваць рэкамендацыі па іх 

эфектыўнаму выкарыстанню ў розных галінах вытворчасці. 

 

4.2. Вучэбная праграма па курсу “Метэаралогія і кліматалогія” 

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

Вучэбная праграма курса «Метэаралогія і кліматалогія» прадугледжвае 

засваенне студэнтамі-географамі дзяржаўных універсітэтаў ведаў аб зямной 

атмасферы і фізічных працэсах, якія развіваюцца ў ёй, знаёмства з 

заканамернасцямі кліматаўтварэння і геаграфічнага размеркавання клімату, а 

таксама з сучаснымі праблемамі метэаралогіі і кліматалогіі. Вывучаюцца будова 

атмасферы, яе хімічны склад, прасторавае размеркаванне ціску, тэмпературы і 

вільготнасці, напрамку і хуткасці ветру і іншых метэаралагічных велічынь, 

працэсы трансфармацыі сонечнай радыяцыі і вады ў кліматычнай сістэме, 

цыркуляцыйныя сістэмы ў залежнасці ад геаграфічных чыннікаў, а таксама 

фізіка-хімічныя працэсы фарміравання надвор’я, радыяцыйны, цеплавы і водны 

рэжымы атмасферы і зямной паверхні, а таксама геаграфічныя (кліматычныя) 

заканамернасці іх размеркавання. 

Праграма накіравана на атрыманне сучасных ведаў аб атмасферных 

працэсах і заканамернасцях фарміравання надвор’я і клімата. З’яўленне новых 

паняццяў і трактовак прывяло да ўзнікнення адпаведна новых навуковых 

накірункаў: дыстанцыйныя метады даследаванняў, ядзерная і хімічная 

метэаралогія, метэаралогія азона і аэразоляў, аэранамія, эканамічная 

метэаралогія і іншых, што запатрабавала перагляду ўсталяваных поглядоў на 

шматлікія вядомыя праблемы. Разглядаюцца праблемы мадэлявання 

атмасферных працэсаў, выкарыстання дыстанцыйных метадаў у 

гідраметэаралогіі, вынікаў міжнародных эксперыментаў і маніторынгавых 
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назіранняў. Асаблівая ўвага звяртаецца на тлумачэнне фізічнай сутнасці 

атмасферных з’яў і працэсаў, а таксама на прамыя і адваротныя сувязі, што 

існуюць паміж імі і асобнымі кампанентамі кліматычнай сістэмы.  

Сучасная гідраметэаралагічная служба выкарыстоўвае разнастайныя 

прыборы, якія прызначаны для вымярэння і рэгістрацыі фізічных характарыстык 

зямной атмасферы і падсцілаючай паверхні. Таму практычныя заняткі маюць на 

мэце пазнаёміць студэнтаў з арганізацыяй гідраметэаралагічных назіранняў, 

будовай і работай метэаралагічных і актынаметрычных прыбораў і прылад, 

метадамі назірання і першаснай апрацоўкі іх вынікаў. 

Пры распрацоўцы вучэбнай праграмы зыходзілі з таго, што яе змест павінен 

забяспечыць фарміраванне ў спецыялістаў сукупнасці ведаў і ўменняў, 

прадугледжаных дзяржаўным стандартам, які патрабуе засваення асноў 

метэаралогіі і кліматалогіі ў аб’ёме, неабходным для вырашэння навуковых і 

вытворчых задач, што ўзнікаюць у розных галінах народнай гаспадаркі. Акрамя 

таго, спецыяліст павінен разумець сувязі і месца дадзенай дысцыпліны ў сістэме 

фізічных і геаграфічных навук.  

У выніку засваення праграмнага матэрыялу дысцыпліны студэнт 

павінен ведаць: 

– геаграфічныя заканамернасці фарміравання надвор’я і клімату і іх асобных 

метэаралагічных і кліматычных велічын і характарыстык;  

– заканамернасці радыяцыйных працэсаў і структуру энергетычнага баланса 

атмасферы і зямной паверхні ў розных кліматычных паясах і тыпах клімату 

зямнога шара;  

– заканамернасці змянення клімату ў мінулым, сучасным і будучым;  

– прамыя і адваротныя фізічныя сувязі, цеплаабмен і вільгацезварот, якія 

існуюць паміж асобнымі кампанентамі кліматычнай сістэмай – атмасферай, 

акіянам, мацерыкамі, крыясферай і біясферай;  

–  комплекс фізічных прыбораў і метадаў, а таксама аўтаматызаваныя і 

спадарожнікавыя сістэмы, якія выкарыстоўваюцца для гідраметэаралагічных 

назіранняў; 

умець: 

– ажыццяўляць маніторынг гідраатмасфернага асяроддзя ў межах 

кліматычнай сістэмы; 

– выкарыстоўваць метэаралагічную і кліматычную інфармацыю для 

рашэння навуковых і вытворчых задач; 

– даваць ацэнку кліматычных рэсурсаў, распрацоўваць рэкамендацыі па іх 

эфектыўнаму выкарыстанню ў розных галінах сацыяльна-вытворчай сферы 

дзейнасці чалавека; 

– выкарыстоўваць метэаралагічную інфармацыю для комплекснай 

кліматычнай характарыстыкі канкрэтнага рэгіёну; 

валодаць: 

– сучаснымі метадамі арганізацыі і правядзення метэаралагічных назіранняў 

на станцыях, першаснай апрацоўкі, перадачы і выкарыстання інфармацыі ў 

гідраметэаралагічных цэнтрах; 

– метадамі аналізу і прадказання надвор'я; 
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– метадамі апрацоўкі дадзеных, складання сынаптычных і кліматычных карт; 

– методыкай прадстаўлення метэаралагічнай інфармацыі для выкарыстання 

ў галінах гаспадаркі. 

У выніку асваення праграмы вучэбнай дысцыпліны “Метэаралогія і 

кліматалогія” спецыяліст павінен валодаць пералічанымі ніжэй кампетэнцыямі. 

Для спецыяльнасці 1-31 02 02 Гідраметэаралогія: 

БПК-3. Быць здольным праводзіць метэаралагічныя назіранні, аналізаваць 

заканамернасці фарміравання надвор'я, клімату, вызначаць 

гідраметэаралагічныя характарыстыкі і прымяняць іх для аналізу кліматычных 

умоў тэрыторыі; валодаць навыкамі ажыццяўлення гідраметэаралагічнай 

дзейнасці. 

Для спецыяльнасці 1-31 02 03 Космоаэракартаграфія: 

СК-13. Быць здольным праводзіць метэаралагічныя назіранні, аналізаваць 

заканамернасці фарміравання надвор'я, клімату, вызначаць 

гідраметэаралагічныя характарыстыкі і прымяняць іх для аналізу кліматычных 

умоў тэрыторыі. 

Для спецыяльнасці 1-56 02 02 Геаінфармацыйныя сістэмы( па напрамках), 

накірунак спецыяльнасці 1-56 02 02-01 Геаінфармацыйныя сістэмы (зямельна-

кадастравыя): 

Акадэмічныя кампетэнцыі: 

АК-1. Умець прымяняць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для рашэння 

тэарэтычных і практычных задач. 

АК-2. Валодаць сістэмным і параўнальным аналізам. 

АК-3. Валодаць даследчымі навыкамі. 

АК-4. Умець працаваць самастойна. 

Прафесійныя кампетэнцыі: 

ПК-1. Вызначаць праблемы ў галіне навук аб Зямлі і ажыццяўляць 

пастаноўку навуковых задач, якія прадстаўляюць як тэарэтычны інтарэс, так і 

практычную значнасць у галіне глабальнага і рэгіянальнага прыродакарыстання. 

ПК-2. Распрацоўваць метадычныя падыходы, выбіраць прыборы і 

абсталяванне, картаграфічныя і даведачныя матэрыялы і праводзіць навукова-

даследчыя работы ў галіне навук аб Зямлі. 

ПК-3. Праводзіць аналіз вынікаў палявых і эксперыментальных 

даследаванняў і вымярэнняў, ацэньваць іх дакладнасць і ажыццяўляць 

матэматычную апрацоўку. 

ПК-4. Фармуляваць з атрыманых палявых і эксперыментальных вынікаў 

карэктныя высновы і даваць рэкамендацыі па іх практычнаму прымяненню. 

ПК-15. Рэалізоўваць на практыцы прынцыпы і нарматывы рацыянальнага 

землекарыстання. 

ПК-17. Арганізоўваць і праводзіць маніторынг навакольнага асяроддзя, 

праводзіць пашпартызацыю зямельных участкаў, аб'ектаў нерухомасці, 

сацыяльна-эканамічных аб'ектаў, паселішчаў і тэрыторый. 

Для спецыяльнасці 1-33 01 02 Геаэкалогія: 

Прафесійныя кампетэнцыі: 
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ПК-1. Выкарыстоўваць асноўныя законы і заканамернасці навук аб Зямлі ў 

прафесійнай дзейнасці. 

ПК-4. Вызначаць праблемы ў галіне геаэкалогіі і ажыццяўляць пастаноўку 

навуковых задач, якія прадстаўляюць як тэарэтычны інтарэс, так і практычную 

значнасць у галіне прыродакарыстання. 

ПК-5. Распрацоўваць метадычныя падыходы, выбіраць прыборы і 

абсталяванне, картаграфічныя і даведачныя матэрыялы і праводзіць навукова-

даследчыя работы ў галіне геаэкалогіі. 

ПК-6. Праводзіць аналіз вынікаў палявых і эксперыментальных 

даследаванняў і вымярэнняў, ажыццяўляць іх матэматычную апрацоўку і 

ацэньваць дакладнасць атрыманых вынікаў. 

ПК-7. Фармуляваць з атрыманых у ходзе палявых і эксперыментальных 

даследаванняў вынікаў карэктныя высновы і даваць рэкамендацыі па іх 

практычнаму прымяненню. 

ПК-8. Складаць аналітычныя агляды літаратуры па тэме даследаванняў, 

аналізаваць інфармацыйныя і картаграфічныя дадзеныя па вывучаемай 

праблеме, абгрунтоўваць мэтазгоднасць правядзення навуковых даследаванняў. 

ПК-9. Складаць справаздачы па навукова-даследчых работах, рыхтаваць 

навуковыя даклады і артыкулы, паведамленні, рэфераты. 

ПК-10. Выконваць палявыя і лабараторныя даследаванні стану асобных 

прыродных кампанентаў, прыродных, прыродна-антрапагенных і сацыяльна-

эканамічных комплексаў. 

ПК-12. Ужываць дыстанцыйныя аэракасмічныя метады даследавання для 

стварэння і выкарыстання ГІС прыкладнога прызначэння для галін 

прыродакарыстання. 

ПК-16. Выконваць аналіз і матэматычную апрацоўку вынікаў палявых і 

эксперыментальных даследаванняў у галіне геаэкалогіі. 

ПК-17. Рэалізоўваць на практыцы прынцыпы і нарматывы рацыянальнага 

прыродакарыстання. 

ПК-29. Планаваць і арганізоўваць праектна-вытворчую дзейнасць у галіне 

рацыянальнага прыродакарыстання. 

ПК-47. Рыхтаваць навуковыя і вучэбна-метадычныя даклады, матэрыялы да 

мультымедыйных прэзентацый на аснове аналізу інфармацыйных рэсурсаў, 

інавацыйных тэхналогій, праектаў і рашэнняў. 

ПК-48. Карыстацца глабальнымі інфармацыйнымі рэсурсамі, умець 

працаваць з электроннымі геаграфічнымі картамі, атласамі і вучэбна-даведачнай 

літаратурай. 

ПК-49. Ведаць сучасныя праблемы прыродакарыстання, вызначаць мэты 

інавацый і спосабы іх дасягнення. 

Для спецыяльнасці 1-31 02 01 Геаграфія (па напрамках), напрамак 

спецыяльнасці 1-31 02 01-02 Геаграфія (Навукова-педагагічная дзейнасць): 

Прафесійныя кампетэнцыі: 

ПК-1. Выкарыстоўваць асноўныя законы прыродазнаўчых дысцыплін, 

законы і заканамернасці навук аб Зямлі ў прафесійнай дзейнасці. 

ПК-4. Вызначаць праблемы ў галіне навук аб Зямлі і ажыццяўляць 
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пастаноўку навуковых задач, якія прадстаўляюць як тэарэтычны інтарэс, так і 

практычную значнасць у галіне глабальнага і рэгіянальнага прыродакарыстання. 

ПК-5 праводзіць аналіз вынікаў палявых і эксперыментальных 

даследаванняў і вымярэнняў, ацэньваць іх дакладнасць і ажыццяўляць 

матэматычную апрацоўку. 

ПК-6. Фармуляваць з атрыманых палявых і эксперыментальных вынікаў 

карэктныя высновы і даваць рэкамендацыі па іх практычнаму прымяненню. 

ПК-7. Складаць аналітычныя агляды літаратуры па тэме даследаванняў, 

аналізаваць інфармацыйныя і картаграфічныя дадзеныя па вывучаемай 

праблеме, абгрунтоўваць мэтазгоднасць правядзення навуковых даследаванняў. 

ПК-8. Складаць справаздачы па навукова-даследчых работах, рыхтаваць 

навуковыя даклады і артыкулы, паведамленні, рэфераты. 

ПК-9. Выконваць палявыя і лабараторныя даследаванні стану асобных 

прыродных кампанентаў, прыродных, прыродна-антрапагенных і сацыяльна-

эканамічных комплексаў, 

ПК-11. Ўжываць дыстанцыйныя аэракасмічныя метады даследавання для 

стварэння і выкарыстання ГІС прыкладнога прызначэння для галін 

прыродакарыстання. 

ПК-15. Выконваць аналіз і матэматычную апрацоўку вынікаў палявых і 

эксперыментальных даследаванняў у галіне навук аб Зямлі. 

ПК-16. Рэалізоўваць на практыцы прынцыпы і нарматывы рацыянальнага 

прыродакарыстання. 

ПК-29. Планаваць і арганізоўваць праектна-вытворчую дзейнасць у галіне 

рацыянальнага прыродакарыстання. 

ПК-45. Рыхтаваць навуковыя і вучэбна-метадычныя даклады, матэрыялы да 

мультымедыйных прэзентацый на аснове аналізу інфармацыйных рэсурсаў, 

інавацыйных тэхналогій, праектаў і рашэнняў. 

ПК-46. Ведаць сучасныя праблемы прыродакарыстання, вызначаць мэты 

інавацый і спосабы іх дасягнення. 

 

Уводзiны 

Прадмет вывучэння метэаралогіі і кліматалогіі, іх сувязь з фізічнымі і 

геаграфічнымі навукамі. Надвор’е і клімат як фізіка-геаграфічная 

характарыстыка. Кліматычная сістэма. Глабальны і лакальны клімат. 

Кліматычныя рэсурсы. Метэаралагічныя і кліматычныя велічыні. Навуковыя і 

прыкладныя галіны даследаванняў. Улік надвор’я і клімату ў розных галінах 

народнай гаспадаркі. Задачы метэаралогіі і кліматалогіі. Асноўныя этапы 

гісторыі метэаралогіі і кліматалогіі і вывучэння клімату Беларусі. 

Метады даследавання атмасферных працэсаў. Метады кантактных і 

дыстанцыйных назіранняў. Прыземныя, радыёлакацыйныя, аэрологические 

метэаралагічныя назіранні. Спадарожнікавыя назірання за атмасферай. Натурны 

і лабараторны эксперымент. Эвалюцыя прыборнай базы для правядзення 

метэаралагічных назіранняў. Сістэмны аналіз. Статыстычны аналіз. 

Кліматалагічныя нормы. 
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Сусветная метэаралагічная арганізацыя. Міжнародныя метэаралагічныя 

праграмы. Праграма даследаванняў глабальных атмасферных 

працэсаў (ПДГАП), Сусветная кліматычная праграма (СКП), Сусветная 

праграму даследаванняў клімату (СПДК). Глабальная Рамачная аснова для 

кліматычнага абслугоўвання (ГРАКА). Міжнароднае супрацоўніцтва па 

праблеме змянення клімату. Рамачная канвенцыя ААН аб змяненні клімату. 

Кіёцкі пратакол, Парыжскае пагадненне аб змене клімату. Міжурадавая група 

экспертаў па змене клімату (МГЭЗК). 

 

Склад і будова атмасферы, фізічныя працэсы 

Падзяленне атмасферы па вертыкальным размеркаванні тэмпературы і 

наяўнасці зараджаных часціц. Трапасфера, стратасфера, мезасфера, тэрмасфера, 

іанасфера, экзасфера, зямная карона. Неаднароднасць трапасферы. Памежны 

слой (слой трэння) і свабодная атмасфера. Уласна атмасфера і каляземная 

касмічная прастора. 

Хімічны склад паветра і яго змяненні з вышынёй. Вадзяная пара ў паветры, 

ціск вадзяной пары і абсалютная вільготнасць. Асноўныя газы і дамешкі ў 

атмасферы. Гамасфера і гетэрасфера. Атмасферны аэразоль. Слой Юнге. 

Вуглякіслы газ у атмасферы. Азонасфера. Працэсы ўтварэння і разбурэння азону. 

Тэхнагенныя .ўздзеянні на газавы склад. 

Асноўныя фізічныя ўласцівасці паветра: атмасферны ціск, тэмпература і 

шчыльнасць паветра. Тэмпературныя шкалы. Адзінкі вымярэння ціску, іх 

суадносіны. Ураўнанне стану газаў. Крытычныя тэмпературы атмасферных 

газаў. Закон Дальтона. Віртуальная тэмпература вільготнага паветра. Змяненне 

шчыльнасці і атмасфернага ціску з вышынёй. Асноўнае ўраўненне статыкі 

атмасферы. Барычная ступень і вертыкальны барычны градыент, іх залежнасць 

ад тэмпературы і ціску. Прывядзенне ціску да ўзроўня мора. Бараметрычнае 

нівеліраванне. Змена атмасфернага ціску і шчыльнасці паветра з вышынёй. 

Адыябатычныя працэсы ў атмасферы. Суха- і вільгацеадыябатычныя 

змяненні тэмпературы паветра пры вертыкальных рухах. Формула Пуасона. 

Ураўненне сухой адыябаты. Суха- і вільгацеадыябатычны градыенты. 

Псеўдаадыябатычныя працэсы. Аэралагічная дыяграма. Крывая змянення 

фізічнага стану паветра. Патэнцыяльная тэмпература. Вертыкальнае 

размеркаванне тэмпературы. Канвекцыя і яе паскарэнне. Тэрмічная 

стратыфікацыя атмасферы і яе стан для ненасычанага паветра. Стратыфікацыя 

паветраных мас. Змяненні патэнцыяльнай тэмпературы ў залежнасці ад 

стратыфікацыі. Стратыфікацыя і вертыкальная раўнавага насычанага паветра. 

 

Радыяцыйны рэжым атмасферы і падсцілаючай паверхні 

Сонечная радыяцыя і яе паходжанне. Асноўныя законы выпраменьвання. 

Электрамагнітная і карпускулярная радыяцыя. Цеплавая радыяцыя. 

Кароткахвалевая і доўгахвалевая радыяцыя. Цеплавая і праменная раўнавага 

Зямлі. Спектральны склад сонечнай радыяцыі. Энергетычная і прыродная 

асветленасць, адзінкі іх вымярэння. 



 

143 

Сонечная пастаянная і яе змяненні. Паглынанне і рассеянне сонечнай 

радыяцыі ў атмасферы. Закон Рэлея. Прамая і рассеяная радыяцыя і яе 

спектральны склад. Колер неба і прыцемкі. Мутнасць атмасферы і далёкасць 

бачнасці. 

Закон аслаблення радыяцыі ў атмасферы. Аптычная маса атмасферы. 

Каэфіцыент празрыстасці. Ідэальная атмасфера. Фактар мутнасці. 

Сумарная радыяцыя. Адбітая і паглынутая радыяцыя. Альбеда. 

Выпраменьванне зямной паверхні. Закон Стэфана-Больцмана. Сустрэчнае 

выпраменьванне. Эфектыўнае выпраменьванне. Радыяцыйны баланс зямной 

паверхні. Выпраменьванне ў сусветную прастору. Альбеда Зямлі. Парніковы 

эфект атмасферы. 

Размеркаванне сонечнай радыяцыі на верхняй мяжы атмасферы. 

Геаграфічнае размеркаванне прамой, рассеянай і сумарнай радыяцыі (год, 

чэрвень, снежань), эфектыўнага выпраменьвання і радыяцыйнага балансу 

зямной паверхні. Радыяцыйны баланс у межах прыродных зон. Цеплавы баланс 

зямной паверхні. Затраты цяпла на выпарэнне і на турбулентны цеплаабмен. 

 

Цеплавы рэжым атмасферы і  

падсцілаючай паверхні 

Прычыны змянення тэмпературы паветра. Віды цеплаабмену атмасферы з 

навакольным асяроддзем. Узаемадзеянне атмасферы з падсцілачнай паверхняй. 

Цеплавы баланс сістэмы зямля–атмасфера. Цеплавы баланс прыродных зон. 

Адрозненні цеплавых рэжымаў глебы і вадаёмаў. Сутачны і гадавы ход 

тэмпературы паверхні глебы. Распаўсюджванне цяпла ў глебе. Законы Фур’е. 

Уплыў глебавага, расліннага і снегавога покрыва на тэмпературу глебы. Сутачны 

і гадавы ход тэмпературы на паверхні вадаёмаў. Распаўсюджванне 

тэмпературных ваганняў у вадзе. 

Характарыстыка змяненняў тэмпературы паветра. Сутачны і гадавы ход 

тэмпературы паветра каля зямной паверхні і яго змяненні з вышынёй. 

Неперыядычныя змяненні тэмпературы паветра. Тэмпература паветраных мас. 

Замаразкі, іх тыпы і меры барацьбы з імі. 

Гадавая амплітуда тэмпературы паветра і кантынентальнасць клімату. 

Індэксы кантынентальнасці. Тыпы гадавога ходу тэмпературы паветра. 

Зменлівасць сярэдніх месячных і гадавых тэмператур. Прывядзенне 

тэмпературы да ўзроўню мора.  

Інверсіі тэмпературы (прыземныя, у свабоднай атмасферы, франтальныя). 

Ізатэрмы. Геаграфічнае размеркаванне тэмпературы ў прыземным слоі 

атмасферы (сярэднегадавыя, сярэднястудзеньскія і сярэдняліпеньскія 

тэмпературы). Уплыў геаграфічнай шыраты, сушы і мора, араграфіі і марскіх 

цячэнняў на размеркаванне тэмпературы. Тэмпература шыротных кругоў, 

паўшар’яў і Зямлі. Анамаліі ў размеркаванні тэмпературы. Тэрмаізанамалы. 

Тэмпература высокіх слаёў атмасферы. 
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Вада ў атмасферы 

Вадзяная пара ў атмасферы. Вільгацезварот. Выпарэнне вады і насычэнне 

вадзяной пары. Насычэнне – рухомая раўнавага. Пругкасць насычэння і яе 

ўласцівасці. Транспірацыя, сумарнае выпарэнне. Скорасць выпарэння. Закон 

Дальтона. Абнаўленне вадзяной пары ў атмасферы. Выпаральнасць. 

Геаграфічнае размеркаванне выпаральнасці і выпарэння. Характарыстыкі 

вільготнасці паветра. Сутачны і гадавы ход парцыяльнага ціску вадзяной пары і 

адноснай вільготнасці, іх геаграфічнае размеркаванне. Змяненні вільготнасці з 

вышынёй. 

Кандэнсацыя і сублімацыя ў атмасферы. Ядры кандэнсацыі і замярзання. 

Мікрафізічны склад і воднасць воблакоў. Міжнародная класіфікацыя воблакаў, 

характарыстыка іх асноўных форм. Генетычныя тыпы воблакаў: узыходнага 

слізгацення, канвекцыйныя, хвалістыя і араграфічныя. Воблачнасць, яе сутачны 

і гадавы ход, кліматычнае значэнне і геаграфічнае размеркаванне. Працягласць 

сонечнага ззяння. Смуга, туман, імгла. Умовы ўтварэння і геаграфічнае 

размеркаванне туманаў. 

Утварэнне ападкаў, кандэнсацыя, сублімацыя і каагуляцыя. Класіфікацыя 

ападкаў. Ападкі, якія выпадаюць з воблакаў (дождж, снег, крупы, град, імжа). 

Штучнае ўздзеянне на воблакі. Наземныя гідраметэоры (раса, вадкі і цвёрды 

налёт, іней, шэрань, галалёд). Абледзяненне самалётаў. 

Характарыстыка рэжыму ападкаў. Колькасць, працягласць і інтэнсіўнасць 

ападкаў. Сутачны і гадавы ход ападкаў. Тыпы гадавога ходу ападкаў. 

Нераўнамернасць і зменлівасць сум ападкаў. Засухі. Геаграфічнае размеркаванне 

ападкаў. Гідраметэаралагічная ацэнка ўвільгатнення тэрыторыі. Водны баланс 

Зямлі. 

Снегавое покрыва і яго характарыстыкі. Кліматычнае і народнагаспадарчае 

значэнне снегавога покрыва.  

 

Барычнае поле. Атмасферная цыркуляцыя 

Поле. Барычнае поле, ізабарычныя паверхні, карты ізабар. Барычныя 

сістэмы. Паняцце аб геапатэнцыяле. Карты абсалютнай і адноснай тапаграфіі. 

Гарызантальны і вертыкальны барычны градыенты. Змяненні барычнага 

градыента з вышынёй. Ваганні атмасфернага ціску. Часавыя ваганні ціску. 

Барычная тэндэнцыя. Ізалабарычнае поле. Вецер, яго хуткасць і напрамак. Ружа 

вятроў. Поле ветру, лініі току, ізатахі. Сыходжанне і разыходжанне ліній току. 

Уплыў трэння на вецер. Сілы, якія дзейнічаюць на вецер: барычнага градыента, 

Карыяліса, трэння, адцэнтравая. Геастрафічны і градыентны вятры. Барычны 

закон ветру. Змяненні ветру з вышынёй. Вугал адхілення ветру ад вектара 

градыента. Паветраныя масы і іх рух. Атмасферныя франты, тыпы франтоў. 

Роля цыркуляцыі атмасферы ў фарміраванні клімату. Уласцівасці 

цыркуляцыі атмасферы: квазігеастрафічнасць і занальнасць, мерыдыянальныя 

складальныя агульнай цыркуляцыі. Геаграфічнае размеркаванне атмасфернага 

ціску ў студзені і ліпені. Центры дзеяння атмасферы. Зоны атмасферных ціску і 

ветру ў верхняй трапасферы і ў стратасферы, каля зямной паверхні.  
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Цыркуляцыя ў тропіках. Пасаты. Будова пасатаў. Антыпасаты. 

Унутрытрапічная зона канвергенцыі. Экватарыяльная зона заходніх вятроў. 

Квазідвухлетняя цыклічнасць у экватарыяльных шыротах. Трапічныя цыклоны, 

іх узнікненне і распаўсюджанне. 

Цыркуляцыя пазатрапічных шырот. Цыклоны і антыцыклоны, іх 

узнікненне, эвалюцыя, перамяшчэнне, паўтаральнасць. Пагода ў цыклонах і 

антыцыклонах. Змяненні барычнага поля з вышынёй у цыклонах і 

антыцыклонах. Цыркуляцыя атмасферы ў розныя фазы Паўночна-Атлантычнага 

хістання.  

Мусоны, іх паходжанне. Трапічныя і пазатрапічныя мусоны. 

Кліматалагічныя франты. Струменныя плыні. 

Мясцовыя вятры: брызы, горна-далінныя, ледніковыя, сцёкавыя, фён, бара. 

Структура Сусветнай службы надвор'я. Глабальная сістэма назіранняў. 

Глабальная сістэма тэлесувязі. Глабальная сістэма апрацоўкі дадзеных і 

прагназавання. Сінаптычныя карты. Сінаптычны аналіз. Спадарожнікавая 

інфармацыя ў сінаптычным аналізе. Метады прагназавання надвор'я. 

Гідраметэаралагічная служба Рэспублікі Беларусь. 

 

Клімат 

Паняцце аб клімаце. Кліматычная сістэма. Кліматаўтваральныя працэсы. 

Цеплазварот, вільгацезварот і атмасферная цыркуляцыя. Геаграфічныя фактары 

клімату. Геаграфічная шырата. Вышыня над узроўнем мора. Вышынная 

кліматычная занальнасць. Размеркаванне сушы і мора. Араграфія. Марскія 

цячэнні. Гідраметэаралагічны фенамен Ла-Нін’я–Эль-Нін’ё. Расліннае і снегавое 

покрыва. Вулканізм. Макра-, меза- і мікраклімат. Мікраклімат, як з’ява 

прыземнага слоя атмасферы, метады яго вывучэння. Уплыў рэльефу, 

расліннасці, вадаёмаў і меліярацыі на мікраклімат. Мікракліматычныя карты. 

Клімат горада. Непрадбачанае ўздзеянне чалавека на клімат. Змяненні дзейнай 

паверхні і іх наступствы на мікра-, меза і макраклімат. 

Прынцыпы класіфікацыі клімату. Класіфікацыя клімату паводле Кёппена–

Трэварта і А. І. Кайгарадава. Генетычная класіфікацыя клімату Б. П. Алісава. 

Экватарыяльны клімат. Клімат трапічных мусонаў (субэкватарыяльны). 

Трапічны клімат. Субтрапічны клімат. Клімат умераных шырот. Субпалярны 

клімат (субарктычны і субантарктычны кліматы). Клімат Арктыкі. Клімат 

Антарктыды. Клімат Беларусі. Агракліматычнае раянаванне Беларусі паводле 

А. Х. Шкляра. 

Магчымыя прычыны змяненняў клімату. Метады даследаванняў і 

аднаўлення клімату мінулага. Змяненні клімату ў дакембрыі, фанеразоі, 

плейстацэне і галацэне. Змяненні клімату ў гістарычны час. Змяненні клімату за 

час інструментальных назіранняў. Антрапагенныя змяненні клімату. Уплыў 

горада і вадасховішчаў на клімат. Уплыў технагеннага павелічэння канцэнтрацыі 

вуглекіслага газу і іншых радыяцыйна-актыўных газаў, а таксама аэразолі, на 

клімат. Тэхнагенная вытворчасць цяпла і клімат. Кліматаапустыньванне. 

Змяненні клімату Беларусі. 
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4.3. Рэкамендаваная літаратура 

 

Асноўная  

1. Матвеев, С. А. Метеорология и климатология / С. А. Матвеев. – Воронеж: 

ВГЛУ. – 2018. –354 с. 

2. Хромов, С. П. Метеорология и климатология / С. П. Хромов, 

М. А. Петросянц. – М.: МГУ. – 2016. – 582 с. 

 

Дадатковая 

3. Атлас облаков. – Л.: ГМИ. – 2017. – 326 с. 

4. Атмосфера. Справочник. – Л.: ГМИ. – 1991. – 509 с. 

5. Братков, В. В. Метеорология и климатология: Уч. пособие / В. В. Братков, 

А. П. Воронин. – М.: Изд-во МИИГАиК, 2015. – 209 с. 

6. Воробьев, В. И. Синоптическая метеорология / В. И. Воробьев. – Л.: 

ГМИ. – 1991. – 616 с. 

7. Восканян, К. Л. Актинометрические наблюдения. Пособие для учебной 

практики / К. Л. Восканян, А. Г. Саенко – СПб.: РГГМУ. – 2010. – 54 с. 

8. Гледко, Ю. А. Обеспечение потребителей гидрометеорологической 

информацией: пособие / Ю. А. Гледко. – Минск : БГУ. – 2017. – 279 с. 

[Электронны рэсурс] – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/193290. – Дата 

доступа: 2021. 

9. Гледко, Ю. А. Общее землеведение: Учебное пособие / Ю. А. Гледко. – 

Минск : Вышэйшая школа. – 2015. – 320 с. 

10. Давыденко, О. В. Кодовая система передачи информации в 

гидрометеорологические центры и нанесение данных на синоптическую карту: 

метод. указания к выполнению практической работы / О. В. Давыденко, 

М. Л. Демидович. – Минск: БГУ, 2014. – 45 с. 

11. Дашко, Н. А. Курс лекций по синоптической метеорологии / Н. А. 

Дашко. – Владивосток : Дальновосточный ун-тет. – 2005. – 285 с. 

12. Изменения климата Беларуси и их последствия / под общ. ред. 

В. Ф. Логинова. –Минск : Тонпик. – 2003. – 330 с.  

13. Изменения климата и использование климатических ресурсов / под 

общ. ред. П. А. Ковриго. – Минск : БГУ. – 2001. – 264 с.  

14. Каўрыга, П. А. Метады дыстанцыйных даследаванняў у 

гідраметэаралогіі [Электронны рэсурс] / П. А. Каўрыга. – Мінск : БДУ – 2014. – 

223 с. [Электронны рэсурс] – Рэжым доступа: 

https://elib.bsu.by/handle/123456789/250294. – Дата доступа: 27.02 2021 г. 

15. Каўрыга, П. А. Метэаралогія і кліматалогія / П. А. Каўрыга. – Мінск : 

РІВШ. Ч. 1 – 2015. – 236 с. 

16. Каўрыга, П. А. Метэаралогія і кліматалогія / П. А. Каўрыга. – Мінск : 

РІВШ. Ч. 2. – 2015. – 212 с. 

17. Каўрыга, П. А. Метэаралогія і кліматалогія. Практыкум / 

П. А. Каўрыга. – Мінск : Вышэйшая школа. – 2011. – 222 с.  

18. Каўрыга, П. А. Метэаралогія і кліматалогія. Беларуска–руска–англійскі 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/193290
https://elib.bsu.by/handle/123456789/250294
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даведнік / П. А. Каўрыга. – Мінск : Чатыры чвэрці. – 2011. – 308 с.  

19. Каўрыга, П. А. Геаграфія кліматаў Зямлі / П. А. Каўрыга. – Мінск : 

БДУ. – 2007. – 172 с. 

20. Каўрыга, П. А. Метэаралогія / П. А. Каўрыга. – Мінск : БДУ. – 2005. – 

188 с.  

21. Каўрыга, П. А. Кліматалогія / П. А. Каўрыга. – Мінск : БДУ. – 2008. – 

208 с.  

22. Каўрыга, П. А. Метэаралогія і кліматалогія. Беларуска-руска-англійскі 

слоўнік / П. А. Каўрыга. – Мінск : БДУ. – 2011. – 78 с.  

23. Каўрыга, П. А. Характарыстыка клімату Беларусі / П. А. Каўрыга. – 

Минск : БДУ. – 2008. – 53 с.  

24. Каўрыга, П. А. Практыка па метэаралогіі // Учебные полевые практики 

на географической станции «Западная Березина». – Мінск : БДУ. – 2007. – 

С. 218–237.  

25. Кельчевская, Л. С. Методы обработки наблюдений в агроклиматологии / 

Л. С. Кельчевская. – Л. : Гидрометеоиздат – 1983. – 215 c. 

26. Кислов, А. В. Теория климата / А. В. Кислов. – М. : МГУ. – 1989. – 278 с.  

27. Климат Беларуси / под ред. В. Ф Логинова. – Минск : Ин-т геолог. наук 

АН Беларуси. – 1996. – 234 с. 

28. Климатология / Под ред. О. А. Дроздова, Н. В. Кобышевой. – Л. : ГМИ. – 

1989. – 568 с. 

29. Код для оперативной передачи данных приземных 

гидрометеорологических данных. КН-01. – Л. : ГМИ. – 1989. – 62 с. 

30. Логинов, В. Ф. Изменение климата Беларуси: причины, последствия, 

возможности регулирования / В. Ф. Логинов, С. А. Лысенка, В. И. Мельник. – 

Минск : Энциклопедикс. – 2020. – 218 с. 

31. Логинов, В. Ф. Современные изменения глобального и регионального 

климата / В. Ф. Логинов, С. А. Лысенко. – Минск : Беларуская навука. – 2019. – 

315 с. 

32. Логинов, В. Ф. Радиационные факторы и доказательная база 

современных изменений климата / В. Ф. Логинов. – Минск : Беларуская навука. – 

2012. – 266 с. 

33. Матвеев, Л. Т. Физика атмосферы / Л. Т. Матвеев. – СПб. : ГМИ. – 2000. – 

778 с. 

34. Мельник В. И. Изменение агроклиматических показателей, как 

возможный сценарий развития сельскохозяйственного производства 

//Гідрометеорологія і охорона навколишнього середовища. – 2002: Тез. докл. 

Межд. научн. конф. – Одесса : ОГУ – 2002. – С. 124.  

35. Михайлов, Е. А. Теоретические основы инженерной метеорологии и 

климатологии: учебно-метод. пособие по дисциплине «Метеорология и 

климатология» / Е. А. Михайлов, Н. А. Мухин. – Ярославль : Изд-во ЯГТУ, – 

2012. – 196 с. 

36. Пиловец, Г. И. Метеорология и климатология. Учебное пособие / Г. И. 

Пиловец. – Минск : Новое знание, – 2013. – 399 с. 
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37. Правила проведения актинометрических и теплобалансовых 

наблюдений и работ ТКП 17.07.-13-2009 (021220) – Минск : Изд-во: 

Минприроды. – 2009 – 148 с. 

38. Психрометрические таблицы. – Л. : ГМИ. – 1989. – 345 с. 

39. Севастьянова, Л. М. Методы краткосрочных прогнозов погоды общего 

назначения / Л. М. Севастьянова, А. С. Ахметшина. – Томск : Издательский Дом 

ТГУ. – 2014. – 268 с. 

40. Семенченко, Б. А. Физическая метеорология / Б. А. Семенченко. – М. : 

Аспент Пресс. – 2002. – 414 с. 

41. Сорокина, В.Н. Климатология. География климатов / В.Н.Сорокина, 

Д.Ю. Гщина. – М.: Издательство Московского университета, 2006. – 125 с. 

42. Статистический анализ климатической информации. – СПб. : ГМИ. – 

2000. – 287 с. 

43. Стернзат, М. С. Метеорологические приборы и измерения / М. С. 

Стернзат. – Л. : ГМИ. – 1978. – 391 с. 

44. Хандожко, Л. А. Экономическая метеорология / Л. А. Хандожко. – СПб.: 

ГМИ. – 2005. – 361 с. 

45. Чертко Н. К., Карпиченко А. А. Математические методы в географии. – 

Минск : БГУ. – 2008. – 202 с. 

46. Шкляр А. Х. Климатические ресурсы Беларуси и использование их в 

сельском хозяйстве. – Минск : Вышэйшая школа. – 1973. – 416 с. 

 

4.4. Электронныя рэсурсы 

Кліматалагічныя і адукацыйныя матэрыялы 

1. Климатический справочник [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступа: 

http://www.pogoda.by/climat-directory/.  – Дата доступа: 29.01.2021. 

2. Метеорология и климатология. Образовательный портал БГУ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://edugeo.bsu.by/course/ 

view.php?id=130. – Дата доступа: 20.01.2021. 

3. Многолетние климатические данные за июнь (экстремумы) [Электронны 

рэсурс]. – Рэжым доступа: http://www.meteoinfo.by/climat/  – Дата доступа: 29.01. 2021. 

4. Характарыстыка клімату Беларусі [Электронны рэсурс]. – Рэжым 

доступа: Характеристика климата Беларуси . – Дата доступа: 07. 02.2021. 

5. Средние месячные и годовые температуры воздуха на МС Езерище 

(аналогично по другим МС). [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступа: 

http://www.pogodaiklimat.ru/history/26645.htm. – Дата доступа: 26.01.2021. 

6. Спутниковые снимки (Данные European Organisation for the Exploitation of 

Meteorological Satellites. Обновление данных каждые 15 минут (на 5-ую, 20-ую, 

35-ую и 50-ую минуту) [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступа: 

http://www.pogoda.by/eumetsat/. – Дата доступа: 21.01.2021. 

7. Справочник по климату Беларуси (описание станций). – [Электронны 

рэсурс]. – Рэжым доступа: http://www.meteoinfo.by/meteostation/?page=59  – Дата 

доступа: 26.01.2021. 

http://www.pogoda.by/climat-directory/
https://edugeo.bsu.by/course/view.php?id=130
https://edugeo.bsu.by/course/view.php?id=130
http://www.meteoinfo.by/climat/
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/168604/2/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%20%28%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%29.pdf
http://www.pogodaiklimat.ru/history/26645.htm
http://www.pogoda.by/eumetsat/
http://www.meteoinfo.by/meteostation/?page=59
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8. Физические свойства влажного воздуха (температура точки росы). 

[Электронны рэсурс]. – Рэжым доступа: – 

http://helpeng.ru/ov/properties_air.  Дата доступа: 02.02.2021. 

 

Матэрыялы аб надвор’і ў Беларусі і Свеце 

Інтэрнет- сайты аб надвор’і, метадах яго аналіза і прагназавання. На сайтах 

знаходзяцца першасныя даныя назіранняў на метэаралагічных станцыях 

Белгідрамета. Даныя выкарыстоўваюцца пры правядзенні лабараторных і 

практычных заняткаў для пабудовы сінаптычных карт і карт барычнай 

тапаграфіі, а таксама для прагназавання надвор’я, напісання курсавых і 

дыпломных прац. 

1) Сусветнае надвор’е [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступа: https://oko-

planet.su/pogoda/newspogoda/. – Дата доступа: 11 студзеня 2021 г. 

2) Надвор’е на картах [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступа: 

https://yandex.by/pogoda/maps/temperature? – Дата доступа 20 студзеня 2021 г. 

3) Метэаралагічная інфармацыя [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступа: 

http://www.meteoinfo.by/21/?city=26749. – Дата доступа 14 лютага 2021 г. 

4) Прагноз надвор’я [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступа: 

http://6.pogoda.by/3h/26850. – Дата доступа 22 студзеня 2021 г. 

5) Метэаралагічны радар Беларусі [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступа: 

https://www.accuweather.com/ru/. – Дата доступа 9 лютага 2021 г. 

6) Надвор’е ў Беларусі і ў свеце [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступа: 

https://www.meteoprog.by. – Дата доступа 28 студзеня 2021 г. 

7) Надвор’е ў Беларусі [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступа: 

https://www.gismeteo.by. – Дата доступа 19 студзеня 2021 г. 

8) Метэаралагічныя лакатары [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступа: 

https://www.rad.org.by. – Дата доступа 16 лютага 2021 г. 

9) Нацыянальная сістэма маніторынга Беларусі [Электронны рэсурс]. – 

Рэжым доступа: https://www.nsmos.by. – Дата доступа 21 студзеня 2021 г. 

 

4.5. Слоўнікі 

Каўрыга П. А. Метэаралогія і кліматалогія. Беларуска-руска-англійскі 

даведнік / П. А. Каўрыга. – Мінск, Чатыры чвэрці. 2011. – 310 с. 

Тлумачальны слоўнік утрымлівае важнейшыя паняцці і тэрміны па 

асноўных раздзелах агульнай і сінаптычнай метэаралогіі, кліматалогіі, аэралогіі, 

аграметэаралогіі. У слоўнік таксама ўвайшлі тэрміны шэрагу сумежных навук, 

найбольш блізкіх да метэаралогіі і кліматалогіі. Сцісла, але грунтоўна, даецца 

характарыстыка кліматычных паясоў, тыпаў клімату і яго сучасных змяненнях. 

Крыніцай для стварэння слоўніка паслужылі матэрыялы, выдадзеныя 

аўтарам: “Микроклимат болотных экосистем и его оптимизация, 1995”, “Руска-

беларускі слоўнік па метэаралогіі і кліматалогіі, 1992”, “Лабараторны практыкум 

па метэаралогіі і кліматалогіі, 1997”, “Изменения климата и использование 

климатических ресурсов, 2001”, “Метэаралогія, 2005”, “Вучэбная практыка па 

http://helpeng.ru/ov/properties_air
https://oko-planet.su/pogoda/newspogoda/
https://oko-planet.su/pogoda/newspogoda/
https://yandex.by/pogoda/maps/temperature
http://www.meteoinfo.by/21/?city=26749
http://6.pogoda.by/3h/26850
https://www.accuweather.com/ru/
https://www.meteoprog.by/
https://www.gismeteo.by/
https://www.rad.org.by/
https://www.nsmos.by/
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метэаралогіі і кліматалогіі, 2007”, “Геаграфія кліматаў Зямлі, 2007”, 

“Кліматалогія, 2008”.  

Развіццё навук аб атмасферы істотна змянілі і пашырылі лексічны дыяпазон 

метэаралагічнай літаратуры. У працэсе працы над слоўнікам шырока 

выкарыстоўваліся перыядычныя выданні, якія ўтрымліваюць сучасную 

тэрміналогію, а таксама манаграфічная і вучэбная літаратура, што з’явілася ў 

апошнія дзесяцігоддзі. Пры гэтым улічаны вынікі сусветнага вопыту па 

вывучэнні надвор’я і клімату і, перш за ўсё, міжнародных кліматычных праграм 

і навуковых канферэнцый.  

Зразумела, што ахапіць тлумачэннямі метэаралагічную тэрміналогію і 

тэрміналогію сумежных з ёй дысцыплін у поўным аб’ёме немагчыма. Таму пры 

падрыхтоўцы слоўніка не разглядаліся тэрміны і паняцці, якія адносяцца да 

фізічных і хімічных навук, а таксама да тэхнічных характарыстык 

метэаралагічных прыбораў. 

Слоўнік з’яўляецца адначасова тлумачальным і перакладным. Тэрміны і 

паняцці даюцца ў алфавітным парадку наступным чынам: спачатку на 

беларускай мове і іх тлумачэнне, потым пераклад на рускую і англійскую мовы. 

Разлічаны на шырокае кола спецыялістаў – навуковых супрацоўнікаў, 

студэнтаў, аспірантаў і выкладчыкаў у вобласці метэаралогіі, кліматалогіі, 

геафізікі, экалогіі і геаграфіі. Карысны ён таксама для аматараў, якія цікавяцца 

надвор’ем і кліматам. 

Каўрыга П. А. Метэаралогія і кліматалогія. Беларуска-руска-англійскі 

тэрміналагічны слоўнік. –  Мінск, БДУ. 2011. – 78 с.  

Слоўнік утрымлівае каля 2000 тэрмінаў па асноўных раздзелах 

метэаралогіі – агульнай і сінаптычнай, кліматалогіі, аэралогіі, аграметэаралогіі. 

Змешчаны новыя тэрміны па камп’ютарнай апрацоўцы і архівацыі даных, 

радыёлакацыі, лікавых і дыстанцыйных метадах даследавання, забруджванні 

атмасферы, а таксама па характарыстыцы кліматычных паясоў, тыпаў клімату 

Зямлі, яго рэсурсаў і сучасных змяненняў. Беларускамоўныя тэрміны 

перакладзены на рускую і англійскую мовы.  

 

4.6. Базы даных Глабальнай службы надвор’я 

1. Международный атлас облаков. Наставление по наблюдению за облаками 

и другими метеорами (ВМО-№ 407) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://cloudatlas.wmo.int/ru/home.html. – Дата доступа: 20.02.2021. 

2. Методический кабинет Гидрометцентра России [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://method.meteorf.ru/. – Дата доступа: 03.02.2021. 

3. Метеорология и гидрология. Научно-технический журнал [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://mig-journal.ru/aboutjournal. – Дата доступа: 

03.02.2021. 

4. Метеословарь – глоссарий метеорологических терминов [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.pogoda.by/glossary/?nd. – Дата доступа: 

16.02.2021. 
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5. Праграма і архівіраваныя глабальныя даныя [Электронны рэсурс]. – 

Рэжым доступа: http://www-pcmdi.llnl.gov/about/index.php. – Дата доступа: 

15.02.2021. 
6. Архіў нацыянальнага цэнтра кліматычных даных, Японія [Электронны 

рэсурс]. – Рэжым доступа: http://www.ncdc.noaa.gov. – Дата доступа: 14.01.2021.  

7. Змяненне клімата, 2014 г.: Абагульняючы даклад (Пяты ацэначны даклад 

МГЭЗК) [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступа: 
https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/. – Дата доступа: – 17.02.2021. 

8. Міжнародны цэнтр арктычных даследаванняў [Электронны рэсурс]. – 

Рэжым доступа: http://www.iarc.uaf.edu. – Дата доступа: 12.02.2021. 
9. Структура глабальных палей радыёяркаснай тэмпературы паводле даных 

спадарожнікавага маніторынга Зямлі на частотах 19.35; 22.24; 37.0; 85.5 ГГц, якія 

характарызуюць вільгаце- і вадазапас трапасферы. Шыротная і рэгіянальная 

зменлівасць глабальнага радыёцеплавога поля Зямлі, а таксама ў зонах актыўнага 

цыклагенеза і ў цэнтрах дзеяння атмасферы [Электронны рэсурс]. – Рэжым 

доступа: http://www.iki.rssi.ru. – Дата доступа: 23.01.2021. 
10. Архіў чыслаў Вольфа на сайце Нацыянальнага геафізічнага цэнтра 

даных ЗША у сетцы ІНТЭРНЕТА [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступа: 
ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/SOLAR_DATA/SUNSPOT_NUMBER. – Дата 

доступа: 25.01.2021. 
11. Нацыянальны цэнтр атмасферных даследаванняў ЗША, які праводзіць 

мадэліраванне атмасферных працэсаў [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступа: 
http://www.mmm.ucar.edu/ mm5. – Дата доступа: 27.01.2021. 

12. База даных NCEP/NCAR Reanalysis. Палі метэаэлементаў на розных 

ізабарычных паверхнях Нацыянальнага цэнтра па прагнозу навакольнага 

асяроддзя (Вашынгтон) і Нацыянальнага цэнтра па атмасферным даследаванням 

(Болдэр, Каларада [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступа: 
http://www.cdc.noaa.gov/cdc/data.ncep. – Дата доступа: 17.02.2021. 

13. Міжнародны праект па ацэнцы прадказальнасці атмасферы і параўнання 

розных мадэлей па сезонам; ансамбля мадэлей агульнай цыркуляцыі атмасферы 

месячнай заўчаснасці [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступа: http://www-

pcmdi.llnl.gov. – Дата доступа: 18.02.2021. 
14. Даныя па анамальна халодным зімам [Электронны рэсурс]. – Рэжым 

доступа: http://ecip.newmail.ru. – Дата доступа: 06.01.2021. 
15. Нацыянальны цэнтр ураганаў – цэнтр даных NOAA ЗША [Электронны 

рэсурс]. – Рэжым доступа: http://www.nhc.noaa/gov/. – Дата доступа: 25.01.2021. 
16. Віртуальная спадарожнікавая лабараторыя Расгідрамета [Электронны 

рэсурс]. – Рэжым доступа: wmo/scanex.com/. – Дата доступа: 11.1.2021. 
17. Еўрапейская арганізацыя спадарожнікавай метэаралогіі. 

Спадарожнікавыя інфармацыйныя прадукты, колькасныя характарыстыкі 

метэапараметраў [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступа: 
http://www.eumetsat.int; 
http://daac.gsfc.nasa.gov/MODIS/products.shtml;http://www.ssel.wisc.edu; 

http://envisat.esa.int/dataproducts/ – Дата доступа: 02.02.2021. 
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18. Банк даных TIGR, утрымлівае вертыкальныя профілі тэмпературы,  

вадзяной пары і азону да вышыні 72 км для розных шыротных зон [Электронны 

рэсурс]. – Рэжым доступа: http://ara.lmd.polytechnique.fr – Дата доступа: 

23.01.2021. 
19. Еўрапейскі цэнтр сярэднетэрміновых прагнозаў [Электронны ресурс]. – 

Рэжым доступа: https://www.ecmwf.int/. – Дата доступа: 18.04.2021 г. 

20. Цэнтр распаўсюджвання даных МГЭЗК [Электронны ресурс]. – Рэжым 

доступа: https://www.ipcc-data.org/index.html. – Дата доступа: 18.04.2021 г. 
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