


 
 

 



ВСТУП 

 
1. Мета дисципліни – дати студентам  уявлення про вплив природних та 

антропогенних чинників на формування та зміну кліматичної системи протягом геологічної 

історії Землі та в індустріальний період, механізми цих змін та їхні наслідки, методи їхнього 

дослідження, моніторингу та прогнозування, ймовірні зміни у середньо- та довгостроковій 

перспективі за реалізації різних соціально-економічних сценаріїв,  сценаріїв викидів 

парникових газів (SRES) та впливу(RTK), методи адаптації до кліматичних змін,  

пом’якшення їхніх негативних впливів та регулювання клімату задля формування здатності 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності 

предметної області наук про Землю. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за 

наявності): 

1. Успішне опанування курсів із «Кліматології»,  «Загальної циркуляції атмосфери», 

«Загальної хімії», «Екологічної кліматології», «Геології загальної та історичної». 

2. Знання теоретичних основ кліматології, геології, фізики, хімії, фізичної географії, 

вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між явищами та процесами, що 

відбуваються в природному середовищі.  

3. Володіння методами синтезу та аналізу інформації.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Дисципліна присвячена вивченню мінливості та зміни кліматичної системи протягом 

геологічної історії Землі та в сучасну епоху, причин цих змін та їхніх наслідків. Курс 

складається з двох змістових модулів. 

Навчальна дисципліна «Динаміка глобального клімату» є однією із складових комплексної 

підготовки спеціальності «Науки про Землю» за програмою «Метеорологія» 

У межах першого змістовного модулю розглядаються структура, параметри та 
властивості глобальної кліматичної системи, природні та антропогенні чинники що 
впливають на її формування та мінливість,  їхня взаємодія  та фізичні механізми 

кліматичних  змін.  

У другому модулі розглядаються довготермінові зміни глобального  клімату 
протягом  геологічної  історії Землі  та їхні особливості в індустріальний період.  Значна 

увага приділяється методам дослідження, моніторингу та  прогнозування кліматичних змін, 

ймовірним сценаріям їхньої зміни у середньо- та довгостроковій перспективі за реалізації 
різних соціально-економічних сценаріїв,  сценаріїв викидів парникових газів і впливу, та 

заходам,  що дозволяють адаптуватись світовій економіці до цих змін, пом’якшити їхній 

негативний вплив та запобігти подальшим змінам кліматичної системи. 

4. Завдання (навчальні цілі):  

1) сформувати уявлення про структуру, параметри та властивості глобальної кліматичної 

системи та взаємозв’язки її складових: атмосфери, гідросфери, кріосфери, літосфери та 

біосфери; 

2) сформувати уявлення про еволюцію глобальної кліматичної системи протягом 

геологічної історії Землі, в  доіндустріальний період розвитку суспільства. Її причини та 

наслідки; 

3) поглибити знання  про еволюцію  природних кліматотвірних чинників  (зовнішніх і 

внутрішніх) та розуміння  механізмів їхнього впливу на  зміну глобального клімату; 

4) сформувати уявлення про антропогенний вплив на атмосферу та зміни у кліматичній 

системі в індустріальний період розвитку суспільства 

5) поглибити знання про методи дослідження, моніторингу та прогнозування зміни 

клімату (палеокліматичних реконструкцій, емпірико-статистичні, фізико-математичні, 

моделювання (глобальні та регіональні кліматичні моделі)); 



6) сформувати уявлення про соціально-економічні сценарії розвитку суспільства, 

сценарії викидів парникових газів та впливу, кліматичні проекції, ймовірні зміни глобальної 

кліматичної системи у середньо- та довгостроковій перспективі; 

7) сформувати навички застосування закономірностей формування кліматичної системи 

та тенденцій її зміни для вирішення практичних задач моніторингу і прогнозування зміни 

клімату, обгрунтування необхідності заходів з адаптації соціально-економічної сфери 

людської діяльності до кліматичних змін та пом’якшення негативних наслідків; 

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень вищої 

освіти (8 рівень НРК України), галузь знань 10 «Природничі науки», спеціальність 103 

«Науки про Землю») дисципліна забезпечує набуття здобувачами освіти наступних 

компетентностей:  

інтегральної:   

- здатність розв’язувати складні наукові задачі та практичні проблеми, включно з 

прийняттям рішень щодо відбору даних та вибору методів досліджень при вивченні 

атмосфери у різних просторово-часових масштабах із використанням комплексу 

міждисциплінарних даних та в умовах недостатності інформації, невизначеності умов та 

вимог; 

загальних: 

 К02. Вміння виявляти, ставити, вирішувати проблеми та приймати обґрунтовані 

рішення в професійній діяльності. 

 К06. Здатність до абстрактного мислення, пошуку, опрацювання, аналізу та синтезу 

інформації. 

 К10. Розуміння планети як єдиної системи, найважливіших проблем її будови та 

розвитку. 

 К11. Володіння сучасними методами досліджень, які використовуються у виробничих 

та науководослідницьких організаціях при вивченні атмосфери. 

 К13. Уміння застосовувати наукові знання і практично втілювати їх для розробки та 

впровадження механізмів геопланування, територіального планування, проведення 

моніторингу розвитку регіонів, складання стратегічних планів і програм, у т.ч. з урахуванням 

впливу погоди і клімату. 

 К16. Знання основних сучасних положень фундаментальних наук стосовно 

походження, розвитку та будови Всесвіту, здатність їх застосовувати для формування 

світоглядної позиції. 



5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. 

комунікація 4. автономність 
та відповідальність)  

Форми 

(та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання  

 

Відсото

к  у 

підсум-

ковій 

оцінці з 

дисцип-

ліни 

Код Результат навчання 

1 Знати    

1.1. Знати структуру, 

параметри та властивості 

глобальної кліматичної 

системи та взаємозв’язки 

її складових   

Лекція, 

cемінар, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2 

оцінювання усних 

відповідей/доповнень, творчих 

аналітичних робіт. 

 

5 

1.2. Знати природні 

кліматотвірні чинники 

(астрономічні, гефізичні, 

метеорологічні та ін.)  та 

їхню роль у формуванні 

та зміні глобального 

клімату . 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2, 

оцінювання усних 

відповідей/доповнень. 

 

5 

1.3. Знати особливості 

глобального клімату 

протягом геологічних 

епох, причини 

льодовикових і 

міжльодовикових 

періодів в історії Землі.  

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2, 

оцінювання усних 

відповідей/доповнень 

 

5 

1.4. Знати вплив циркуляції 

атмосфери та Світового 

океану на формування і 

зміну глобального 

клімату  . 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 

2,3,4; 

Оцінювання усних відповідей/ 

доповнень. 

 

5 

1.5. Знати особливості впливу 

антропогенних чинників 

на формування 

глобального клімату та 

основні закономірності 

зміни кліматичної 

системи в індустріальний 

період. 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2, 

оцінювання усних відповідей/ 

доповнень. 

 

10 

1.6 Знати методи 

дослідження, 

моніторингу і 

прогнозування зміни 

клімату 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2, 

оцінювання усних відповідей/ 

доповнень. 

 

5 

1.7 Знати соціально-

економічні сценарії 

розвитку суспільства, 

сценарії викидів (SRES) 

та впливу (RTK),ймовірні 

проекції зміни 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2, 

оцінювання усних відповідей/ 

доповнень. 

 

5 



кліматичної системи до 

кінця ХХІ ст 

1.8 Знати найбільш вразливі 

галузі економіки та 

природні екосистеми до 

зміни клімату та 

необхідні заходи з їхньої 

адаптації  

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2, 

оцінювання усних відповідей/ 

доповнень. 

 

5 

2 Вміти    

2.1. Вміти використовувати 

знання дисципліни для 

пояснення  мінливості і 

зміни  глобального 

клімату та його наслідків 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2,3,4; 

оцінювання усних відповідей/ 

доповнень. 

 

10 

2.2. Володіти методами 

аналізу, синтезу та 

узагальнення  результатів 

наукових досліджень  

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2,3,4; 

оцінювання усних відповідей/ 

доповнень. 

 

5 

2.3. Вміти характеризувати 

найважливіші 

палеогеографічні події у 

зв’язку з глобальними 

змінами клімату;  

Семінар, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2,3,4; 

оцінювання усних 

відповідей/доповнень. 

 

5 

2.4 Вміти виявляти прямі та 

зворотні звязки в 

кліматичній системі, та 

оцінювати їхній вплив на 

мінливість клімату 

Семінар, 

самостійна 

робота 

 5 

2.5. Вміти аналізувати  

кліматичні параметри і 

кліматотвірні чинники та 

пояснювати природні 

феномени, що пов’язані 

зі зміною клімату  

Семінар, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2,3,4; 

оцінювання усних відповідей/ 

доповнень. 

 

10 

3 Комунікація    

3.1. Демонструвати 

спілкування в діалоговому 

режимі з колегами та 

цільовою аудиторією, 

ведення професійної 

наукової дискусії;  

Семінар, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2 

оцінювання усних 

відповідей/доповнень. 

 

10 

3.2 Дискутувати про природу 

глобального потепління , 

причини та наслідки 

кліматичних змін в 

індустріальний період та 

можливі шляхи 

послаблення впливів й 

адаптування світової 

економіки до зміни 

клімату, а також проблему 

регулювання клімату 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2, 

оцінювання усних відповідей/ 

доповнень. 

 



3.3 Коментувати ймовірні 

якісні та кількісні зміни 

кліматичної системи за 

різних сценаріїв 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2, 

оцінювання усних відповідей/ 

доповнень. 

 

3.4 Письмово відображувати 

та презентувати 

результати своїх 

досліджень  

Семінар, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2, 

оцінювання усних відповідей/ 

доповнень. 

 

4 автономність та відповідальність: продемонструвати розуміння особистої 

відповідальності за професійні та/або управлінські рішення при: 

4.1 аналізі та прийнятті 

рішень щодо оцінки стану  

кліматичної системи 

 
Семінар, 

самостійна 

робота 

Виконання творчих аналітично-

розрахункових робіт, дискурс. 

 

10 
4.2 аналізі та прийнятті 

рішень на основі проекцій 

зміни клімату за різними 

кліматичними сценаріями 

та оцінці їхніх ймовірних 

наслідків 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін, які не входять до блоків спеціалізації) 

Результати навчання дисципліни 

(код)  

Програмні  

результати  

навчання (назва) 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

1
.5

 

1
.6

 

1
.7

 

1
.8

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

2
.5

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

3
.4

 

4
.1

 

4
.2

 

Аналізувати закономірності 

виникнення та розвитку процесів і 

явищ в атмосфері за їх взаємодії з 

іншими геосферами (ПРН-1). 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Розробляти та впроваджувати 

механізми територіального 

менеджменту, геопланування, 

здійснювати моніторинг 

регіонального розвитку, складати 

плани та програми з урахуванням 

метеорологічної та кліматичної 

інформації (ПРН-9). 

+ + + +    + + +   + + +  + + + 

Ідентифікувати та класифікувати 

відомі і реєструвати нові явища і 

процеси в атмосфері, їхні 

властивості та притаманні їм ознаки 

(ПРН-13). 

+ + +     + + + + + + + + + + + + 

 



7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання студентів: рівень досягнення всіх запланованих результатів 

навчання визначається за результатами усного опитування й написання письмових 

контрольних робіт а також підсумкового іспиту. 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на 

належному рівні така:  

 результати навчання – 1.1 – 1.8 (знання) –45%;  

 результати навчання – 2.1-2.5 (вміння) - до 35%;  

 результати навчання – 3.1-3.4 (комунікація) - до 10%;  

 результати навчання – 4.1-4.2 (автономність та відповідальність) - до 10%  

 

7.2. Організація оцінювання: 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Максимальна оцінка 

становить 100 балів, 60 із яких студент може набрати в ході семестрового контролю і 40 

балів – на  іспиті (1 семестр). 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-2, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 3-4. 

Обов’язковим для іспиту є знання структури і властивостей кліматичної системи, впливу 

природних та антропогенних чинників на мінливість і зміни клімату,  закономірностей 

еволюції глобального клімату протягом геологічної історії Землі та їхніх особливостей в 

індустріальний період, а також проекцій зміни глобального клімату до кінця ХХІ ст за різних 

кліматичних сценаріїв та їхнього впливу на економіку, довкілля, життєдіяльність людини. 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з двох змістових модулів та виконання індивідуальних завдань. 

 

Оцінювання за формами контролю: 

 
ЗМ1 ЗМ2 

Min. – 18 балів Max. – 30 балів Min. – 18 балів Max. – 30 балів 

Усна відповідь «3»×3=9 * «5»×3=15 * «3»×3=9 * «5»×3=15 * 

Доповнення 1 2 1 2 

Презентація 5 8 5 8 

…     

Модульна контрольна 
робота 1 

3 5   

Модульна контрольна 

робота 2 
  3 5 

«3»/ «5» – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
×3 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 

=9 */15 * – сумарна кількість балів, яку може отримати студент. 

 

 

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 (заліку) з дисципліни допускається студенти, які впродовж семестру 

набрали не менш як 36 балів (60 % максимальної кількості балів, відведених на семестровий 

контроль). 

Для студентів, 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 студента 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 

Змістовий 

модуль2 

Екзамен Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 

Максимум 30 30 40 100 

  
Формування оцінки спирається на «Положення про організацію освітнього процесу у 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка», введеного в дію наказом № 

716-32 від 31 серпня 2018 року.  

 

Оцінювання здійснюється впродовж семестру з усіх видів робіт, включаючи і самостійну 

роботу та виконання індивідуальних завдань. Кінцеві терміни виконання цих завдань: 

теми 1-2 – до 18 жовтня, 

теми 3-4 – до 15 грудня, 

 

7.3. Шкала відповідності за 100-бальною шкалою 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good  75-89  

Задовільно / Satisfactory  60-74  

Незадовільно / Fail  0-59  
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ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ 

 

№ 

Назва лекції 

Кількість годин 
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Частина  1. Кліматична система Землі та чинника мінливості і зміни глобального 

клімату 

 Тема 1. Глобальний клімат та кліматична система Землі  

1 

Мета, завдання та компетентності дисципліни Клімат і 

погода Глобальний і регіональний клімат. с Розвиток 

досліджень з питань зміни глобального клімату Теорія 

історико-кліматичного маятника. Теорія географічного 

детермінізму  

2 2 10 

2 

Структура та властивості кліматичної системи Параметри 

кліматичної системи. Прямі та обернені зв’язки між 

компонентами кліматичної системи Землі. Чинники, що 

визначають еволюцію глобального клімату 

2   8 

3 

Загальні уявлення про зміни  стану глобальної кліматичної 

системи у часі. Коливальні процеси у кліматичній системі 

Землі. Індикатори мінливості  та зміни клімат  

2   4 

 Тема 2.Чинники  що впливають на формування  і зміни глобального клімату  

4 

Загальна характеристика кліматоутворювальних чинників. 

Зовнішні кліматоутворювальні чинники. Астрономічні  

чинники.  Вплив сонячної активності на динаміку клімату. 

Солярний клімат. Вплив фізичних параметрів Сонця на 

клімат Землі. Астрономічна теорія коливань клімату. 

Протиріччя і недоліки  теорії М.Міланковича. Сучасна 

концепція орбітальної теорії палеоклімату 

. 

2 2 4 

5 

Геофізичні кліматотвірні  чинники. Уявлення про форму 

поверхні Землі. Еліпсоїд Ф.М. Красовського. Маса Землі та її 

гравітаційне поле. Припливна еволюція системи Земля-

Місяць  Магнітне поле Землі та його роль у формуванні 

клімату  Магнітні полюси та магнітні аномалії . Інверсія 

земного магнітного поля та її вплив на клімат 

2 

  

6 

6 

Зміни та коливання внутрішніх кліматотвірних чинників. 

Особливості розподілу суші й океану як кліматотвірний 

чинник. Дрейф материків і горотворення: геологічний 

календар, теорія тектонічних плит, вплив динаміки материків 

на зледеніння.  Маса і хімічний склад атмосфери як 

кліматотвірні чинники. Термодинамічно активні домішки: 

аерозолі і парникові гази. Вплив атмосферних аерозолів та  

вулканізму на зміну клімату.  Парникові гази в атмосфері та 

природа парникового ефекту. Історична еволюція складу 

атмосферного повітря.  Вуглецевий цикл. Глобальна 

екологічна рівновага.  

2   10 



7 

Основні закономірності циркуляції атмосфери  і океану та 

їхній вплив на зміну клімату.. Зональна і меридіональна 

циркуляція. Квазідвухрічна циклічність екваторіальної 

атфмосфери та її вплив на зональну циркуляцію. Центри дії 

атмосфери, індекси атмосферних коливань та їхня динаміка. 

Загальна циркуляція океану та її вплив на формування і зміну 

глобального клімату. Термохалинна циркуляція. Ель-Ніньо. 

Взаємозв’язок між температурою океану та циркуляцією 

атмосфери. Циркуляція Уокера. Зміна циркуляційних 

факторів в історії планети 

 

2 2 10 

8 

Взаємодія кліматотвірних чинників. Кліматичний форсинг і 

відгук кліматичної системи. Чутливість клімату та обернені  

зв’язки в кліматичній системі Землі. Геохімічні, біогеохімічні 

та біогеофізичні зворотні зв’язки 

2   8 

  Модульна контрольна робота 1       

Частина 2. Історія клімату. Антропогенний вплив на клімат  

  

 Тема 3. Історичні коливання глобального клімату    

9 

Історичні дані про клімат минулого. Методи 

палеокліматичних реконструкцій: вивчення осадочних порід, 

біогеографічні методи, дендрохронологія, ізотопні, хімічні та 

палеомагнітні методи. Льодяні керни, древні русла та осадки 

морів 

2   4 

10 

Історія клімату, починаючи з часу формування Землі. 

Кліматичні умови докембрію:формування та основні 

оледеніння. Клімат палеозойської ери. Клімат мезозойської 

ери. Клімат кайнозойської ери. Останній мільйон років: 

льодовикові та міжльодовикові цикли. Орбітальна теорія 

полеокліматів. Основні властивості клімату голоцену. 

Сучасний міжльодовиковий період 

4 2 12 

 Тема 4. Сучасні зміни глобального клімату   

11 

Коливання і зміни клімату в індустріальний період. 

Збільшення концентрації парникових газів. Джерела ПГ. 

Зміни термічного режиму, режиму зволоження, 

повторюваності екстремальних умов погоди, рівня моря, 

зміни в кріосфері. Ризики зумовлені зміною клімату. 

4 2 12 

12 

Емпірико-статистичні . методи дослідження  кліматичних 

змін. Методи апроксимації часових рядів. Способи 

просторового узагальнення і моделювання. Класифікація та 

ієрархія кліматичних моделей. Одномірна модель М.І 

Будико. Принципи побудови моделей загальної циркуляції 

атмосфери, Глобальні та регіональні кліматичні моделі 

2   8 

13 

Кліматичні сценарії. Мета сценаріїв та їх розробка. Сценарії 

викидів, Сценарії впливу.  Соціо-економічні сценарії. 

Проекції зміни кліматичної системи у середньо- та 

довгостроковій перспективі Результати за іншими оцінками: 

палеоаналоги, астрономічні прогнози, 

2 2 10 



14 

Міжнародні зусилля по захисту клвмату.Послаблення 

впливів та адаптування світової економіки до зміни клімату. 
Діючі стратегічні рамкові документи Європейського Союзу з 

адаптації до зміни клімату . Інструменти  та заходи адаптації 

до зміни клімату на міжнародному та національному  рівні. 

Пом’якшення наслідків зміни клімату. Методи скорочення 

викидів та виведення вуглецю з атмосфери. СОР 25 

Парижська угода. СОР26.Викиди, потенціал та шляхи 

скорочення парникових газів в Україні. Другий аціонально 

визначений внесок України у скорочення викидів 

парникових газів 

2 2 12 

15 

Проблема регулювання клімату. Попередження зростання 

викидів парникових газів і тепла. Проекти перетворення 

Арктики, океанічних течій і пустель. Зелена планета. 

Можливості зміни циркуляції атмосфери .Вплив на 

аерозольний шар стратосфери .Геоінженеринг. 

2 2 6 

  Модульна контрольна робота 2       

  ВСЬОГО 34 16 126 

 

Загальний обсяг  180  год., зокрема:  

Лекцій – 34  год. 

Cемінарських занять   16 год. 

Консультації  4 год.  

Самостійна робота  126год. 

. 
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в) Інтернет-джерела 

1. http://www.ipcc.ch- інформація про глобальні зміни клімату Міжурядової групи 

експертів з питань зміни клімату  

2. https://interactive-atlas.ipcc.ch/- інтерактивний Атлас. IPCC WGI Interactive Atlas 

3. https://public.wmo.int/en/our-mandate/climate -інформація про клімат, його зміну та 

наслідки кліматичних змін ВМО 

4.  http://www.globalchange.umich.edu/ -інформація про глобальні зміни навколишнього 

середовища 

5. http://www.comet.ucar.edu/class/hydromet/07_Jan19_1999/html/MetPrimer1/sld019.htm  

- навчальні матеріали для студентів – метеорологів 

6. https://scied.ucar.edu/interactive/simple-climate-model- навчальні матеріали для 

студентів – метеорологів 

7.  http://www.eoascientific.com/campus/atmosphere/multimedia  - навчальні матеріали з 

метеорології та моніторингу атмосфери 

8. http://synoptic.mit.edu/- навчальні матеріали для студентів – метеорологів 

9. http://iridl.ldeo.columbia.edu/ навчальні матеріали для студентів – метеорологів 

10. .https://scied.ucar.edu/learning-zone/activities-навчальны навчальні матеріали  з 

метеорології та кліматології  Центру природничої наукової освіти UCAR 

11.  http://gcmd.gsfc.nasa.gov/  - різноманітна інформація про глобальні зміни природних 

систем 

12. http://iridl.ldeo.columbia.edu/ Набори даних та графіки з бібліотеки кліматичних 

даних IRI/LDEO 

13. https://climate-adapt.eea.europa.eu/about Європейська платформа адаптації до зміни 

клімату Європейської комісії та Європейського агентства з навколишнього середовища  
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