ВСТУП
1. Мета дисципліни – формувати погляди щодо характеру і причин еволюції глобального
клімату в минулому і в сучасну епоху, а також загальні уявлення про очікувані зміни клімату
в майбутньому та пов’язані з ними геосферні тренди.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності):
1. успішне опанування шкільних курсів дисциплін «Фізична географія материків та
океанів», «Соціально-економічна географія світу»;
2. знання основ метеорології і кліматології та глобальних проблем людства;
3. Анотація навчальної дисципліни:
Дисципліна «Глобальні зміни клімату, нові геосферні тренди» належить до переліку
дисциплін вільного вибору аспіранта спеціальності 106 «Географія» за програмою «Географія
PhD рівня». Вона забезпечує особистісний і професійний розвиток аспіранта та спрямована
на формування ефективного викладача вищої школи, який вільно орієнтується в
проблематиці глобальних змін клімату і здатний оцінити характер і причини змін клімату та
їх наслідки у майбутньому. Розглядаються основні риси динаміки глобального клімату при
провідній ролі зовнішніх або внутрішніх чинників кліматоутворення. Особлива увага
приділяється антропогенним змінам клімату.
4. Завдання (навчальні цілі) – вивчення основних рис глобального клімату в його динаміці
при провідній ролі певних зовнішніх або внутрішніх чинників кліматоутворення та нові
геосферні тренди.
Дисципліна забезпечує набуття здобувачами освіти наступних компетентностей:
інтегральної:
- здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницькоінноваційної діяльності у сфері Наук про Землю, що передбачає глибоке
переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної
практики.
загальних:
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
- здатність до пошуку, оброблення на аналізу інформації з різних джерел;
- здатність розробляти та управляти науковими проектами;
спеціальних (фахових, предметних):
- вміння самостійно готувати запити і звітну частину для виконання проектів за
національними та міжнародними грантами в галузі гідрології, гідрохімії, метеорології,
кліматології та агрометеорології, організовувати консорціуми та брати участь у
міжнародній науковій кооперації;
- вміння будувати систему експериментальних досліджень для практичного
підтвердження теоретичних допущень та реалізувати її у вигляді технологічного
процесу;
- знання і дотримання норм наукової етики і академічної доброчесності.

5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання
(1. знати; 2. Вміти; 3. Комунікація; 4. Автономність
та відповідальність)

Код

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6
1.7

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

Результат навчання

Методи
Форми (та/або
оцінювання та Відсоток у
методи і технології)
пороговий
підсумковій
викладання і
критерій
оцінці з
навчання
оцінювання (за дисципліни
необхідності)

поняття про глобальний клімат, його
лекції
мінливість, коливання та спектри
його коливань.
клімат як чинник господарської лекції, практичні
діяльності; головні шляхи впливу
роботи
людини на клімат та ймовірні
причини і масштаби сучасних змін
клімату та нові геосферні тренди.
кліматична система Землі, її будова
лекції
та властивості; чутливість клімату та
обернені зв’язки в кліматичній
системі Землі
основні
шляхи
визначення
лекції
кліматичних умов майбутнього з
допомогою
методів
палеокліматології
і
методів
математичного моделювання клімату
загальні уявлення про астрономічну
лекції
теорію коливань клімату
еволюцію
атмосфери
та
лекції
континентальності клімату
ознаки різних типів кліматів; методи
лекції
палеокліматичних
реконструкцій;
основні
риси
клімату
давніх
геологічних епох; палеокліматичні
аналоги клімату XXI ст.
давати характеристику зовнішніх та
лекції
внутрішніх кліматоутворювальних
чинників
описувати зв’язок між термічнолекції
вологісним режимом та характером
атмосферної циркуляції
характеризувати
найважливіші
лекції
палеогеографічні події у зв’язку з
глобальними змінами клімату
дискутувати про природу сучасного лекції, практичні
глобального потепління та можливі
роботи
шляхи послаблення впливів й
адаптування світової економіки до
зміни клімату, а також проблему
регулювання клімату
коментувати якісні та кількісні зміни лекції, практичні
складу атмосферного повітря в
роботи
контексті проблеми зміни клімату

5%

15 %

10 %
тест, бліцопитування,
виконання
індивідуальної
роботи,
презентація

5%

10 %
5%
10 %

до 30 %
тест, бліцопитування,
виконання
індивідуальної
роботи,
презентація
до 10 %

4.1

відповідально оцінювати проекції практичні роботи
зміни клімату та їх наслідки за
різними
сценаріями
викидів
парникових газів

Результати навчання дисципліни (код)
Програмні
результати
навчання (назва)

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
4.1

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін, які не входять до блоків спеціалізації)

Ініціювати,
організовувати
та
проводити + + + + + + + + + + + + +
комплексні дослідження в галузі науководослідницької та інноваційної діяльності, які
приводять до отримання нових знань (ПРН-3).
Діяти соціально відповідально та громадянсько
+ + +
+
+ + +
свідомо і на основі етичних міркувань (мотивів)
(ПРН-7).
7. Схема формування оцінки:

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Максимальна оцінка
становить 100 балів, 60 із яких аспірант може набрати в ході семестрового контролю і
40 балів – на іспиті.
Обов’язковим для іспиту є знання взаємозв’язків між компонентами кліматичної
системи Землі, зовнішніх і внутрішніх чинників кліматоутворення, причин, масштабів
та наслідків сучасного потепління клімату.
7.1. Форми оцінювання аспірантів: Семестрову кількість балів формують бали,
отримані аспірантом у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем двох змістових модулів та
виконання індивідуальних завдань.

Оцінювання за формами контролю:
Min. – 18 балів
«3»×2=6 *
1
5

ЗМ1
Max. – 30 балів
«5»×2=10 *
2
8

ЗМ2
Min. – 18 балів
«3»×2=6 *
1
5

Усна відповідь
Доповнення
Презентація
…
Модульна контрольна
6
10
робота 1
Модульна контрольна
6
робота 2
«3»/ «5» – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати аспірант.
×3 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань.
=6 */10 * – сумарна кількість балів, яку може отримати аспірант.

Max. – 30 балів
«5»×2=10 *
2
8

10

Підсумкове оцінювання у формі екзамену: максимальна кількість балів на екзамені –
40 балів, мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 24 бали (60 %
максимальної кількості балів, відведених на екзамен).
До складання іспиту з дисципліни допускається аспіранти, які впродовж семестру
набрали не менш як 36 балів (60 % максимальної кількості балів, відведених на семестровий
контроль).
Для аспірантів, які набрали впродовж семестру сумарно меншу кількість балів ніж
критично-розрахунковий мінімум – 36 балів для складання іспиту потрібно повторно пройти
поточний контроль знань (наприклад, у вигляді тестування) в установленому порядку.

У випадку відсутності аспіранта з поважних причин відпрацювання та перездачі
контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання
знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 1
жовтня 2010 року.
При простому розрахунку отримаємо:
Змістовий модуль1
Мінімум
Максимум

18

Змістовий модуль2
18

30

іспит / залік

Підсумкова оцінка
60

24
30

40

99

7.2. Організація оцінювання:
Оцінювання здійснюється впродовж семестру з усіх видів робіт, включаючи і самостійну
роботу та виконання індивідуальних завдань.
7.3. Шкала відповідності за 100-бальною шкалою
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail

90-100
75-89
60-74
0-59

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАНЯТЬ

самостійна
робота

Назва лекції

практичні
роботи

№
п/п

лекції

Кількість годин

Частина 1. Кліматична система Землі
та фактори формування глобального клімату.
1. Вступ.
2
2. Тема 1. Клімат, глобальний клімат та кліматична система
2
Землі.
Тема 2. Чинники формування глобального клімату
3. Загальна характеристика кліматоутворювальних чинників.
Астрономічні кліматоутворювальні чинники.
2
4. Геофізичні та метеорологічні і циркуляційні чинники.
2
Модульна контрольна робота 1
Частина 2. Історія клімату. Антропогенний вплив на клімат
Тема 3. Історія атмосфери та клімату.
5. Еволюція атмосфери.
2
6-7. Ознаки різних типів кліматів та методи палеокліматичних
реконструкцій.
Клімат
давніх
геологічних
епох
та
палеокліматичні аналоги клімату XXI ст.
4
Тема 4. Вплив людини на клімат.
8. Коливання і зміни клімату. Причини сучасних змін клімату.
2
9. Проекції зміни клімату та їх наслідки за різними сценаріями
викидів парникових газів.
10. Послаблення впливів та адаптування світової економіки до
зміни клімату.
11. Проблема регулювання клімату.
2
Модульна контрольна робота 2
ВСЬОГО
18
Загальний обсяг 120 год., в тому числі:
Лекції – 18 год.
Практичні роботи – 4 год.
Самостійна робота – 96 год.

8
8

8
8

8

16
8

4

2

16

2

16

96
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