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Чернівці 2014

Теоретичне та практичне значення метеорологічних вимірювань. Методи спостереження в метеорології та їх значення. Метеорологічна мережа та її складові. Метеорологічний майданчик та вимоги до його організації. Прилади та обладнання метеомайданчика. Програма та терміни метеорологічних спостережень. Сонячна радіація та її види. Актинометр: будова та принцип роботи. Альбедометр: особливості будови та принцип дії. Балансомір: будова та принцип роботи.  Геліограф: будова та принцип роботи. Спостереження за сонячною радіацією. Температура середовища та її одиниці вимірювання. Класифікація термометрів та їх призначення. Вимірювання температури повітря. Термограф: будова та принцип роботи. Визначення температури та стану підстилаючої поверхні. Вимірювання температури ґрунту на глибинах. Атмосферний тиск та його характеристики. Класифікація барометрів. Станційний барометр: будова та принцип роботи. Барометр-анероїд: призначення, особливості будови та принцип дії. Барограф: будова та принцип роботи. Стаціонарні вимірювання атмосферного тиску. Вітер та його характеристики. Анемометр: призначення та види. Флюгер Вільда: будова та принцип роботи. Анеморумбометр: особливості будови та принцип роботи.
Стаціонарні спостереження за вітром. Польові спостереження за вітром. Вологість повітря та її характеристики. Психрометричний метод визначення вологості повітря. Метод точки роси. Психрометри: особливості будови та принцип роботи. Гігрометри: особливості будови та принцип роботи. Атмосферні опади та їх характеристики. Опадомір: призначення та особливості будови. Плювіограф: будова та принцип роботи. Визначення кількості рідких опадів. Визначення інтенсивності рідких опадів.  Снігомірні прилади: види, призначення та особливості будови. Спостереження за сніговим покривом. Хмари, їх різновиди та особливості спостереження за ними. Поняття про метеорологічну дальність бачення. Порядок спостережень. Книга запису метеоспостережень, її структура та порядок заповнення.
Геодинаміка. Динаміка географічної оболонки. Формування фізичної картини динаміки географічних об’єктів. Динаміка геосистем. Механічні основи динаміки атмосфери і гідросфери. Закони класичної механіки. 
Закони збереження, енергія, робота сили. Види сил та енергії. Формування основ гідромеханіки.  Формування основ гідромеханіки. Історія гідростатики. Історія гідродинаміки. Гідроаеростатика. Основні поняття гідромеханіки. Рівновага рідини. Рівняння стану атмосферного повітря. Рівновага стратифікованих рідин і газів. Енергетика атмосфери. Сонячна радіація. Радіаційний і тепловий баланс. Термодинаміка атмосфери. Стан газів і термодинамічні процеси. Сухоадіабатичний процес. Вологоадіабатичний процес. Перенос тепла і термічний режим атмосфери. Сили що діють в атмосфері. Сили що діють в атмосфері. Основи динаміки атмосфери. Основи динаміки атмосфери. Основи статики  та перемішування вод океану. Основи статики  та перемішування вод океану. Сили що діють в океанах. Сили що діють в океанах. Припливи. Історія вивчення припливів. Теорія припливів . Океанські течії. Дрейфові течії. Градієнтні течії . Хвилі в океані. Типи хвиль. Короткі хвилі. Довгі хвилі. Основи динаміки поверхневих водотоків. Сили що діють у поверхневих водотоках. Характер течії поверхневих водотоків. Основні компоненти географічної оболонки та їх динаміка. 
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Критерії
оцінювання  відповідей на усному  фаховому іспиті
Оцінювання відповідей абітурієнтів проводиться за 200-ти бальною шкалою.
Оцінка
Сприяючий характер діяльності студента
176-200 балів
Виставляється у випадку, коли студент вільно і у повному обсязі володіє програмним матеріалом курсу. При відповіді повинна бути показана обізнаність із основними теоретично-методичними аспектами науки, розуміння сутності і напрямів застосування знань. Студент повинен вміти вирішувати завдання, пов’язані з практичними роботами.
150-175 балів
Відрізняється від оцінки „відмінно” тим, що студент допускає окремі похибки і неточності, які не впливають на загальну стрункість знань і свідчать про розуміння студентом теоретичного, методичного і практичного матеріалу.Студент добре володіє матеріалом, але допускає окремі похибки і неточності, які не впливають на загальну якість знань і свідчать про розуміння студентом теоретичного, методичного і практичного матеріалу.
124-149 балів
Добре володіючи програмним матеріалом курсу, студент неповно розкриває спеціальні питання, закономірності, не зовсім точно трактує поняття і терміни. Прикладні завдання виконуються загалом методично неправильно, однак спостерігаються значні розбіжності у кінцевих результатах. Загалом студент володіє мінімальними знаннями, які дозволяють у майбутньому виконувати свої фахові функції. Володіючи програмним матеріалом курсу на достатньому рівні, студент неповно розкриває спеціальні питання, закономірності, не зовсім точно трактує поняття і терміни. Прикладні завдання виконуються загалом методично неправильно, однак спостерігаються значні розбіжності у кінцевих результатах. Загалом студент володіє мінімальними знаннями, які дозволяють у майбутньому виконувати свої фахові функції.
100-123 балів
Студент не володіє спеціальною термінологією, не розуміє значень конкретних теоретичних, методичних і прикладних питань. Визначення основних характеристик і параметрів, при застосуванні методів дослідження здійснюється невірно, наявне нерозуміння сутності явищ. Обсяги теоретичних знань і практичних навиків такого студента недостатні для виконання фахових обов’язків.
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