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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
Зміна клімату –складна наскрізна проблема ХХІ ст., що стосується не лише довкілля, але й добробуту, 

якості життя та усіх галузей господарства, соціальної сфери та політики. Тому курс призначений для осягнення 

всієї складності та міждисциплінарності питань зміни клімату, об’єднуючи науку, економічні аспекти, 

технологічні ресурси та політичні регулятори. Відповідно курс буде цінним студентам як природничих, так і 

гуманітарних спеціальностей, оскільки сприятиме формуванню здатностей встановлювати причинно-наслідкові, 

просторові, і функціональні зв’язки, застосувати навички дослідницькоїдіяльності у вивченні природних і 

суспільних явищ, створювати стратегію діяльності та обґрунтовувати управлінські рішення на локальному, 

національному та міжнародному рівнях. 

2. Мета навчальної дисципліни:.  
Курс спрямований на вивчення, розуміння та оцінку глобальних кліматичних змін у контексті науки, 

політики та суспільства. 

Вивчення дисципліни передбачає розвиток застосування знань із різних природничих та гуманітарних 

дисциплін для планування стратегій та рішень у професійній діяльності, що визначає потрібність та цінність 

курсу. 

3. Завдання –  
1) сформувати у студентів поняття про кліматичну систему, її чинники, зворотні зв’язки, механізми 

кліматичних змін 

2) інтерпретувати минулі, теперішні та майбутні кліматичні зміни; 

3) пояснитиознаки і докази кліматичних змін природного характеру та пов’язаних із людською 

діяльністю.  

4) оцінити вплив кліматичних змін на природне середовище та добробут людини  

5) встановити перспективи майбутнього управління змінами клімату. 

 

4. Пререквізити. Немає. 

5. Результати навчання 

знати: 
1)понятійно-термінологічний апарат теорії клімату та кліматичних змін, наукові та економічно-правові 

міжнародні документи у цій сфері,  

2) інтерпретації минулих, теперішніх та майбутніх кліматичних змін;  

вміти:  
1) пояснити ознаки і докази кліматичних змін природного характеру та пов’язаних із людською 

діяльністю. 

2) оцінити вплив кліматичних змін на природне середовище та життєдіяльність людини та суспільно-

політичну сферу.. 

3) аргументувати можливі шляхи мінімізації негативних наслідків та адаптації до кліматичних змін 

 

3. Опис навчальної дисципліни 

 

3.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисципліни________________________________ 
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Денна 3, 4  6, 8 3  90  3 30 26  4    25  5   залік 

Заочна  3, 4   6, 8  3  90 3  8 4       73  5 залік  

 

 

 



3.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі 
усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних 

занять Змістовий модуль 1. Базові поняття та теорія кліматичних змін 

Тема 1.Вступ. Базові 

принципи кліматичних 

змін 
 6  2 2       2  7  2        5 

Тема 2. Поняття про 

погоду та клімат  6  2  2      2  5          5 

Тема 3. Кліматична 

система, чинники та 

зворотні зв’язки 
6 2 2   2 6  2   4 

Разом за  ЗМ1  18  6 6      6   18  2  2      14 
Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 2.Минулі, теперішні та прогнозовані 

кліматичні зміни 

Тема 4. 

Реконструкції 

кліматичних змін 
 6  2  2     2   7  2        5 

Тема 5.Кліматичні 

зміни у записах 

інструментальних 

спостережень 

 6  2  2      2  5          5 

Тема 6. Ознаки 

кліматичних змін 
6 2 2   2 5     5 

Тема 7.Цикл 

карбону та значення 

у кліматичних 

змінах 

6 2 2   2 5     5 

Тема 8. 

Прогнозування 

кліматичних змін 
6 2 2   2 8 2    5 

Тема 9. Доповіді 

Міжурядової комісії 

по кліматичних 

змінах 

6 2 2   2 4     4 

Разом за ЗМ 2  36  12  12      12  33  4        29 

 
Змістовий модуль 3. Вплив кліматичних змін на природу та людину та 

адаптація до них 
Тема 10. Вплив 

кліматичних змін на 
6 2 2   2 7 2    5 



природні 

компоненти 

Тема 11. Вплив 

кліматичних змін на 

здоров’я людину і 

середовище її 

життєдіяльності 

6 2 2   2 5     5 

Тема 12. Кліматичні 

зміни і продовольча 

безпека 
6 2 2   2 5     5 

Тема 13. Зниження 

негативного прояву 

кліматичних змін та 

адаптація 

5 2 2   1 7  2   5 

Тема 14. 

Антропоцен. 
7 2 2  3  5     5 

Тема15. Ноосфера: 

планування і дії 
6 2 2  2  5     5 

Разом за ЗМ 3 36 12 12  5 7 39 2 2  5 30 

Усього годин   90 30  30    5  25   90  8 4    5  73 
3.2.1. Теми семінарських, практичних, занять 

№ 
  

Назва теми 

1 Укладання словника термінів з курсу 

2 Візуалізація погоди та клімату  

3 Графічна модель кліматичної системи  

4 Критичний аналіз наукової статті за темою тижня 

5 Визначення змін у ході характеристик клімату 

6 Виявлення індикаторів кліматичних змін 

7 Інтелект-карта «Цикл карбону та кліматичні зміни» 

8 Сценарії кліматичних змін 

9 Моделі кліматичних змін 

10 Зміни природних компонентів через кліматичні зміни 

11 Хвороби та їх поширення, пов’язані з кліматичними змінами. 

Семінар 

12 Стан та прогнозування продовольчої безпеки у контексті 

кліматичних змін по регіонах світу.  

13 Адаптаційні заходи за сферами та галузями господарства 

14 Негативні та позитивні аспекти антропоцену для природи і 

людини: Дебати 

15 Моделювання ноосфери 

 

3.2.2. Тематика індивідуальних завдань 

№ 
  

Назва теми 



1  Пошуково-дослідницький проєкт «Вплив кліматичних змін на 

одну з галузей господарства, суспільні та політичні аспекти та 

якість життя людини та адаптація до них 

 

3.2.3. Самостійна робота 

№ 
  

Назва теми 

1 Радіаційний та тепловий баланс Землі.  

2 Цикли сонячної активності  

3  Парникові гази 

4 Коротко- та довготривалі зміни температур повітря та поверхні 

океану  

5 Кліматична мінливість останнього тисячоліття 

6 Методи реконструкції клімату у минулому 

7 Океан – термостат Землі 

8 Кліматичні моделі 

9 Репрезентативні траєкторії концентрацій 

10 Міжнародні організації та установи, що займаються моніторингом, 

моделювання та регулюванням кліматичних змін. 

11 Міжнародна та національна кліматична політика 

12 Якість довкілля та кліматичні зміни 

13 Стабілізація клімату, інерція зміни клімату та незворотність 

* ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни за рішенням 

кафедри (викладача). 

 

4. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  

Форми поточного контролю: усна – поточне опитування, семінари;письмова -

тестування, практичні роботи, проєкт.  

Форма підсумкового контролю – екзамен.  

Засоби оцінювання 

-  контрольні роботи; 

-  стандартизовані тести; 

- індивідуальний проєкт; 

- розрахункові та графічні практичні роботи; 

- презентації та виступи на семінарських заняттях. 

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 

Оцінка 

в балах 

Оцінка 

за національною 

шкалою 

Оцінка 

за шкалою ECTS 
Критерії оцінок  

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно A 

Відмінно 

(відмінне 

виконання лише 

“Відмінно” – студент детально 

знає теоретичний матеріал та матеріал з 

практичних занять, уміє давати 



з незначною 

кількістю 

помилок) 

визначення основних понять, розуміє 

сутність основних положень теорії та 

вільно їх трактує, оперує термінологією. 

Студент інтерпретує минулі, теперішні 

та майбутні кліматичні зміни; пояснює 

ознаки і докази кліматичних змін 

природного характеру та пов’язаних із 

людською діяльністю, оцінює вплив 

кліматичних змін на природне 

середовище та добробут людини 

встановлює перспективи майбутнього 

управління змінами клімату.На 

запитання викладача за програмою 

курсу відповідає не вагаючись. Виконав 

всі види практичних робіт та ІНДЗ. 

Опрацював теми для самостійного 

вивчення. 

80–89 

Добре 

B 

Дуже добре  

(вище 

середнього 

рівня з кількома 

помилками) 

“Дуже добре” – студент знає 

теоретичний матеріал, виконав 

практичні роботи, оперує, уміє пояснити 

сутність основних понять. Студент 

здебільшого пояснює минулі, теперішні 

та майбутні кліматичні зміни; ознаки і 

докази кліматичних змін природного 

характеру та пов’язаних із людською 

діяльністю, визначає вплив кліматичних 

змін на природне середовище та 

добробут людини, визначає 

перспективи майбутнього управління 

змінами клімату. На запитання 

відповідає. Виконав всі практичні 

роботи та ІНДЗ. 

70–79 C 

Добре 

(в загальному 

вірне виконання 

з певною 

кількістю 

суттєвих 

помилок) 

“Добре” – Все вище вказане 

виконує не повною мірою, однак знає 

теорію й практику, виконує завдання 

викладача. При відповідях на запитання 

інколи вагається, але знаходить 

правильні рішення. При повторенні 

матеріалу відразу працює якісніше. 

Виконав всі практичні роботи. 

60–69 Задовільно D 

Задовільно 

(непогано, але зі 

значною 

кількістю 

недоліків) 

“Задовільно” – знає основні 

теоретичні положення, виконав більшу 

частину практичних. Орієнтується у 

минулих, теперішніх та майбутніх 

кліматичних змінах; ознаках і доказах 

кліматичних змін природного характеру 

та пов’язаних із людською діяльністю, 

впливі кліматичних змін на природне 

середовище та добробут людини, 

перспективах майбутнього управління 

змінами клімату.Відповідає на 

переважну частину запитань викладача. 



50–59 E 

Достатньо 

(виконання 

задовольняє 

мінімальним 

критеріям) 

“Достатньо” – все вище вказане 

виконує не повною мірою, однак 

виконав більшу частину практичних 

робіт. Має уявлення про минулі, 

теперішні та майбутні кліматичні зміни; 

ознаки і докази кліматичних змін 

природного характеру та пов’язаних із 

людською діяльністю, вплив 

кліматичних змін на природне 

середовище та добробут людини, 

перспективи майбутнього управління 

змінами клімату. На половину запитань 

викладача відповідає. 

35–49 
Незадовільно 

  
FX 

Незадовільно 

(з можливістю 

повторного 

складання) 

“Незадовільно” – не виконані 

вимоги для оцінки “достатньо”, але 

студент виконує додаткові завдання в 

межах програми курсу. 

 

 

  



Розподіл балів, які отримують студенти 

 

 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) 
Кількість 

балів 

(екзамен) 

Сумарна  
к-ть балів  

Змістовий 

модуль 1 
Змістовий  
модуль 2 

Змістовий 
 модуль3 

 40 100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 

 2  3  5  3  3  3  3 4 4  5  5  5  5 5  5 

 

 

5. Рекомендована література 

5.1. Базова (основна) 

1. Клімат України / За ред. В.М. Ліпінського, В.А.Дячука, В.М.Бабіченко. Київ : вид-во 

Раєвського, 2003. 343 с. 

2. Клімат України: у минулому... і майбутньому? / за ред. М. І. Кульбіди, М. Б. Барабаш: 

Монографія. Київ : Сталь, 2009. 234 с. 
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