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В українського народу впродовж століть у процесі виробничої діяльності,
постійного спілкування з природою склалися багаті традиційні знання, які
давали змогу виживати у нелегких умовах натурального і напівнатурального
способу господарювання. Ці знання допомагали хліборобам орієнтуватися в
просторі, пристосуватися до природних умов, здійснювати потрібні виміри й
обрахунки, прогнозувати результати праці, пізнавати світ.
Важливе місце у такій діяльності та формуванні поведінки людей
посідали знання метеорології. Взагалі ж завдання науки метеорології – це
вивчення атмосферних процесів у всьому їх різноманітті, вивчення взаємодії
атмосфери з іншими сферами Землі, з'ясування причин виникнення різних явищ
в атмосфері.

Метеорологія – наука про земну атмосферу, її будову, властивості,
явища і процеси. Завдання сучасної метеорології не обмежуються поясненням
фізичної сутності атмосферних процесів.
Поглиблене вивчення фізики атмосфери дозволило виділити ряд
самостійних наук (наукових дисциплін), що мають свої об'єкти вивчення. До
таких наук відносяться:
синоптична метеорологія, що вивчає погоду і методи її
передбачення;
динамічна метеорологія, що вивчає теоретичні питання фізики
атмосфери з широким використанням сучасного математичного апарату;

кліматологія, що вивчає середній режим погоди окремих районів в
залежності

від

їх

географічного

положення

та

фізико-географічних

особливостей;
аерологія вивчає процеси, що відбуваються в середніх і високих
шарах атмосфери (від 1,5 км до декількох десятків км);
аерономія – наука, що вивчає найвищі шари атмосфери (понад 100
км) за допомогою метеорологічних і геофізичних ракет та штучних супутників
Землі, яка отримала розвиток в останні роки, у зв'язку з інтенсивним розвитком
космонавтики.

У процесі практичного використання метеорологічних відомостей
виділялися і продовжують виділятися деякі прикладні галузі метеорології.
Найважливіші з них – сільськогосподарська метеорологія, авіаційна
метеорологія, космічна метеорологія, морська метеорологія, медична
метеорологія та ін.
Серед перерахованих вище дисциплін синоптична метеорологія займає
особливе місце. Знання причин виникнення різних атмосферних явищ, вміння
передбачати ці явища, особливо стихійні, має велике практичне значення, тому
на основі перегляду каталогів та картотек бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка,
складено список, який може стати у нагоді всім, хто цікавиться метеорологією
та кліматологією.
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