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Clouds Protocol   

Read the module content and take the test that follows 

to earn the GLOBE Atmosphere: Clouds certificate. 
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Вибір ділянки спостереження 

Спостереження за хмарами 
можна проводити на ділянці 
атмосферних досліджень.  

Щільність і тип хмарного 
покриву слід реєструвати у 
місці, з якого забезпечується 
безперешкодний огляд неба. 
Для цієї мети може підійти 
центр спортивного майданчика 
або стоянки автомобілів. 
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Необхідні інструменти та обладнання 

Інструмент Ваші очі 
Посилання GLOBE cloud chart and contrail ID chart 

Коли Добре: у будь-який час 

Краще: щоденно, за годину до або після 
Сонячного полудня (local solar noon) 

Найкраще: відповідно до супутникових 
спостережень (+/- 15 хвилин orbiting satellites) 

Де На ділянці спостереження (See the 

Documenting Your Atmosphere Study Site Field 

Guide) 

http://www.globe.gov/documents/10157/2872378/GLOBE+Cloud+Chart
http://www.globe.gov/search-results?p_p_auth=U5COsYBF&p_p_id=15&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_15_struts_action=/journal/view_article&_15_groupId=10157&_15_articleId=2514809&_15_version=1.4
https://scool.larc.nasa.gov/GLOBE/globe_overpass-en.html
http://www.globe.gov/documents/348614/b24c8410-2ed7-4fd2-9cf7-2e68168f40ff


Як спостерігати 

• Подивіться на небо у 
всіх напрямках вище 
14 °. 

• Добре спостерігати 
невеличкими групами 
по 4 особи (небо 
можна розділити на 
сектори). 

• Визначення хмар – це 
мистецтво; з часом ви 
будете це робити все 
краще і краще. 

NEVER look at directly at the Sun! 

Потрібно розмістити пряму 
руку приблизно на рівні з 
головою. Область над рукою і є 
зоною спостереження. 
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Листок даних 

Cloud Data Sheet 

http://www.globe.gov/documents/348614/624fab53-4159-438e-b974-4a79c402c3cb


Листок даних 

Запишіть ім’я спостерігача, дату, час і місце спостереження. 

Оцініть загальний стан неба, якщо це можливо. 



Листок даних – 1. 

Небо не проглядається 

Заметіль 

Сильний сніг 

Сильний дощ 

Туман 

Мряка 

Вулканічний попіл 

Смог або дим 

Пил 

Пісок 

Імла 

• Якщо небо не проглядається, 
встановіть причину.. 

• Якщо більше ніж 1/4 неба 
затемнена із-за одного з цих 
параметрів, запишіть і відмітьте 
про причину на листі даних 

Note: Якщо вам не видно небо із-
за будівель або дерев, знайдіть 
інше місце для спостереження 



Листок даних – 1. 

Щільність хмарного покриву 

Визначається в той же час, коли й тип хмар 

суцільна 

розірвана хмарність 
(хмарність з 
проясненнями) 

розсіяна 

безхмарне 
(ясне) небо 

окремі хмари 



Листок даних – 2. 

Колір неба Станьте спиною до 
сонця. 

Подивіться на небо у 
напрямку між горизонтом 
і прямо вгору (45 °). 
Виберіть відтінок, який 
максимально відповідає 
тому, що ви 
спостерігаєте. 
Важливо відмітити колір 
неба, а не хмар. Якщо 
занадто хмарно, небо 
можна не побачити. 

За кольором неба 
можна спостерігати 
тільки у тій частині, 
де нема хмар. 



Листок даних – 2. 

Ступінь прозорості 
Подивіться на орієнтир на відстані. 
Було б добре використовувати один і той 
самий орієнтир кожного разу. 
Корисно фотографувати ваше небо 
кожного дня, щоб помітити різницю між 
спостереженнями ступеню прозорості.  
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Як спостерігати: колір і прозорість 
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Листок даних – 3, 4, 5. Типи хмар 

Для високих, середніх і низьких хмар визначають: тип хмар, 

щільність хмарного покриву, світлову проникність хмар. 

Слід інверсії літака в небі визначається тільки у розділі Високі 
хмари. 



13 

Тип хмар               Cloud Type 

Хмари класифікуються за: 

 

•формою 

•висотою утворення 
основи 

•чи утворюють вони 
опади 

 

Для визначення типу хмар 
може бути корисний 
трикутник 
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Типи хмар за формою  

Купчасті (cumulus): 
Made of water, cumulus 

clouds can be associated 

with fair weather. They 

are usually not very tall 

and they are separated 

from each other with 

lots of blue sky in 

between. 

Шаруваті (stratus): 
Made of water. These 

clouds can be found 

from Earth’s surface to 
2,000 m high. When you 

see the Sun’s disk 
through them, the edges 

look sharp. 

Перисті (cirrus):  

Made of ice crystals and 

are considered “high 
clouds”, forming above 
5,000m. They generally 

indicate fair to pleasant 

weather. The reason for the 

long tail is primarily due to 

high speed winds at high 

altitudes. 
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Високі хмари - High Level Clouds 

Перисто-шаруваті 
з гало 

Cirrostratus with 

Halo 

Перисто-шаруваті 
Cirrostratus 

Перисті 
Cirrus 

Перисто-купчасті 
Cirrocumulus 

Хмари розрізняються за висотою, на якій вони 
розташовані (при цьому висотою хмари 
вважається висота її основи). 

У назвах хмар, які знаходяться на великій 
висоті (5000 – 13000 м), застосовується слово 
перисті - cirrus 
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Інверсійний слід - Contrails 

Короткотривалий 

Short-Lived: 

  

Слід формується і 
зникає одночасно з 
рухом. Довжина сліду 
постійна, але може 
бути як коротка, так і 
займати більшу 
частину неба. 
Зазвичай цей слід 
дуже вузький 

Постійний чіткий 

Persistent Non-Spreading: 

 

Вузький слід, який 
залишається в небі після 
того, як літак пролетів. 
Цей слід не ширший, ніж 
короткоживучий, і 
зазвичай вужчий, ніж 
ширина одного пальця на 
відстані витягнутої руки.   

Постійний розмитий 

Persistent Spreading: 

 

Широкий слід, який 
залишається в небі після 
того, як пролетів літак. Ці 
сліди ширші, ніж один 
палець на відстані 
витягнутої руки. Вони 
можуть ширшати і 
нагадувати звичайні 
перисті хмари. 
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Середні хмари - Mid-Level Clouds 

Назви хмар, які знаходяться на середній висоті 
(2000-7000 м), є складними словами з першою 
частиною “високо-” – “Alto-” 

Високошаруваті 
Altostratus 

Висококупчасті 
Altocumulus 
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Низькі хмари - Low Level Clouds 
У назвах хмар, що розташовані низько (на висоті 
менше, ніж 2000 м), застосовуються слова “шаруваті”, 
“купчасті”, “дощові”. 

Шаруваті 
Stratus 

Шарувато-купчасті 
Stratocumulus 

Купчасті 
Cumulus 

Шарувато-дощові 
Nimbostratus 

Купчасто-дощові 
Cumulonimbus 

здалеку знизу 



19 

Визначення висоти купчастих хмар 

Cumulus Clouds 

Перисто-купчасті 
Cirrocumulus 

за розміром з мізинний 
палець витягнутої руки 

Висококупчасті 
(altocumulus) 

за розміром з великий 
палець витягнутої руки 

Купчасті 
(cumulus) 

за розміром з кулак 
витягнутої руки 
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Визначення висоти шаруватих хмар 

Stratus Clouds 
Шукайте підказки у сонця  

         NEVER look directly at the Sun! 

Перисто-шаруваті 
Cirrostratus 

єдиний тип хмар, 
який може створити 
ореол навколо сонця 
або місяця. Гало буде 
мати всі кольори 
веселки в ньому. 

Високошаруваті 
Altostratus 

сонце або місяць будуть 
ледь просвічувати 
(тьмяно освітленими), 
хмари часто темнуваті, 
середньо-сірого 
кольору. 

Шаруваті 
Stratus 

зазвичай будуть 
дуже сірим і часто 
дуже низько над 
землею, покривають 
значну частину неба. 
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Тип хмар               Cloud Type 
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Листок даних – 3, 4, 5. 
Світлова проникність хмари - Cloud Opacity  

Transparent 

Translucent 

Opaque 

Якщо ваша тінь добре окреслена, крізь хмару проникає багато сонячного 
світла, тому світлова проникність хмари буде визначатись як “прозора”. Чим 
більше тінь стає нечіткою, тим більше хмара буде вважатися “непрозорою”. 

Прозорі - тонкі хмари, через які світло 
проходить легко, і через які можна навіть 
побачити блакитне небо. Зверніть увагу 
на молочно-блакитно-білуватий вигляд.  

Напівпрозорі - хмари середньої 
товщини, які пропускають сонячне світло. 
Вони можуть бути дещо молочно-

блакитно-білі біля країв, і дуже мало сірі; 
але ці хмари в основному яскраво-білі.  

Непрозорі - товсті хмари, які не 
пропускають світла, хоча воно може 
дифундувати крізь них. Хмари 
виглядають сірими. Коли ці хмари 
затуляють Сонце, неможливо визначити, 
де воно знаходиться.  
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Листок даних – 6. 
Стан поверхні 
Завершіть свій звіт спостереженнями 

за станом поверхні.  
Сніг / Лід 

Стояча вода – калюжі 

Болото 

Суха земля 

Листя на деревах 

Іде дощ / Іде сніг 
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Practice and Support 

Do GLOBE  GLOBE Teacher's Guide (Protocols)  Atmosphere  

Clouds  Cloud Cover Practice  

Do GLOBE  GLOBE Teacher's Guide (Protocols)  Atmosphere  

Clouds  Cloud Type Practice  

Do GLOBE  GLOBE Teacher's Guide (Protocols)  Atmosphere  

Clouds  Contrail Formation Tutorial  

https://www.globe.gov/do-globe/globe-teachers-guide
https://www.globe.gov/do-globe/globe-teachers-guide/atmosphere
https://www.globe.gov/do-globe/globe-teachers-guide/atmosphere?p_p_id=globegovteacherguideportlet_WAR_globegovcmsportlet_INSTANCE_2Tcr&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_globegovteacherguideportlet_WAR_globegovcmsportlet_INSTANCE_2Tcr_protocolCat=12270
https://zebrazapps.com/embed/#/ff5f29880f0042c5b884e3fc67ea97f0
https://www.globe.gov/do-globe/globe-teachers-guide
https://www.globe.gov/do-globe/globe-teachers-guide/atmosphere
https://www.globe.gov/do-globe/globe-teachers-guide/atmosphere?p_p_id=globegovteacherguideportlet_WAR_globegovcmsportlet_INSTANCE_2Tcr&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_globegovteacherguideportlet_WAR_globegovcmsportlet_INSTANCE_2Tcr_protocolCat=12270
https://zebrazapps.com/embed/#/e7ac1eeb4717444183a36606035ecfd7
https://www.globe.gov/do-globe/globe-teachers-guide
https://www.globe.gov/do-globe/globe-teachers-guide/atmosphere
https://www.globe.gov/do-globe/globe-teachers-guide/atmosphere?p_p_id=globegovteacherguideportlet_WAR_globegovcmsportlet_INSTANCE_2Tcr&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_globegovteacherguideportlet_WAR_globegovcmsportlet_INSTANCE_2Tcr_protocolCat=12270
https://zebrazapps.com/embed/#/ff5f29880f0042c5b884e3fc67ea97f0


Внесення даних у базу GLOBE 
Існує 4 шляхи внесення даних: 

1.Live Data Entry: These pages are for 

entering environmental data, collected at 
defined sites, according to protocols, and 

using approved instrumentation – for entry 

into the official GLOBE science database. 

2.Email Data Entry: If connectivity is an 
issue, data can also be entered via email.  

3. Mobile Data App:  

a) Download the GLOBE Data Entry 
App From the app store. 

b) Download the NASA GLOBE 

Observer App from the app store. 

 

Home > GLOBE Data > Data Entry 

 Training Data Entry  

https://data.globe.gov/
https://www.globe.gov/globe-data/data-entry/email-data-entry
https://www.globe.gov/globe-data/data-entry/data-entry-app
https://observer.globe.gov/about/get-the-app
https://www.globe.gov/
https://www.globe.gov/globe-data
https://training.globe.gov/


Створення ділянки 
Home > GLOBE Data > Data Entry  Training Data Entry  

На цій сторінці повинні бути назви усіх 
освітніх установ, до яких ви належите 

Щоб створити ділянку, натисніть 
Add Site (Додати ділянку) 

Ви можете 
вибрати мову із 
запропонованого 
переліку 

https://www.globe.gov/
https://www.globe.gov/globe-data
https://training.globe.gov/


Внесення даних у базу GLOBE 
Home > GLOBE Data > Data Entry  Training Data Entry  

Введіть назву ділянки англійською 
мовою. Вона повинна відображати 
мету спостережень (напр., 
Atmosphere #1, Phenology #1) 

Введіть координати (широту, довготу) в 
десятинних частках градусів та висоту над 
рівнем моря. Координати можна дізнатися за 
допомогою GPS, смартфона, через інтернет, 
використовуючи Googl Maps. 

Вкажіть джерело отримання 
даних: GPS або others (інше) 

На карті нижче повинна 
відобразитись ваша ділянка Create Site 

https://www.globe.gov/
https://www.globe.gov/globe-data
https://training.globe.gov/


Внесення даних у базу GLOBE 
Home > GLOBE Data > Data Entry  Training Data Entry  Якщо реєстрація ділянки завершилась 

успішно, вгорі на сторінці ви побачите 
зеленого усміхненого смайлика. 

Щоб почати вносити дані, 
поверніться на сторінку 
внесення даних, натиснувши 
опцію Data Entry Home. 

https://www.globe.gov/
https://www.globe.gov/globe-data
https://training.globe.gov/


Внесення даних у базу GLOBE 
Home > GLOBE Data > Data Entry  Training Data Entry  Тепер, натиснувши на назву вашої організації, у 

випадаючому списку має бути перелік усіх 
створених вами ділянок.  

Обираємо створену ділянку. Ви можете натиснути Edit Site, щоб 
редагувати певну інформацію про ділянку, або Delete Site, щоб 
повністю видалити ділянку. 

https://www.globe.gov/
https://www.globe.gov/globe-data
https://training.globe.gov/
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Set up an Atmosphere Site 
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Begin a New Cloud Report 

Click here to 

start a new 

report 

Update Site 
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Select Cloud Condition 

The first step is the most important and the easiest: observing “Is the sky clear, 
cloudy, or obscured”.   
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Send data 
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Дякую за увагу! 


