


 
 



ВСТУП 

1. Мета дисципліни – дати студентам  уявлення про заходи з адаптації різних галузей 

економіки та суспільства до зміни клімату, вивчити найбільш поширені і найбільш ефективні 

сучасні технології адаптації, які можна використовувати в Україні. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсів з метеорології, кліматології, агрометеорології, 

урбометеорології, фізичної географії. 

2. Знання теоретичних основ хімії, фізики, 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 іноваційних технологій адаптації галузей економіки 

до зміни клімату. Курс складається з двох модулів. У межах першого модулю розглядаються 

регіональні особливості прояву  зміни клімату на території  України та оцінюється 

вразливість різних галузей економіки та суспільства до цих змін. Розглядаються науково-

теоретичні основи адаптації до зміни клімату, термінологія, класифікація видів адаптації, 

організаційна структура суб’єктів державної адаптаційної політики в Україні. Розглядається 

методологія програми дій з розробки адаптаційних заходів,  критерії  та індикатори для 

оцінки адаптаційних заходів, підходи до розробки адаптаційних заходів, що базуються на  

зниженні масштабів загроз і ризиків зміни клімату, на зниження вразливості, на підвищенні 

потенціалу адаптації. 

В другому модулі розглядаються методологічні підходи до вибору адаптаційних заходів 

на основі аналізу існуючих та майбутніх кліматичних ризиків та вразливості галузей 

економіки / регіонів / окремих населених пунктів з урахуванням сучасних проекцій 

кліматичних показників на середньострокову та віддалену перспективу. Вивчаються існуючі 

у світовій практиці адаптації підходи, заходи та технології, які  можуть бути застосовані для  

впровадження в Україні. Студентам надається можливість ознайомитись з найкращими 

світовими технологіями адаптації до змін клімату таких галузей економіки як сільське 

господарство та виробництво харчових продуктів, водні ресурси, енергетика, транспорт, 

охорона здоров’я, туризм, міське середовище, ліси та ландшафти.  

  

4. Завдання (навчальні цілі):  

1) сформувати уявлення про прикладну значимість кліматичних досліджень для оцінки 

сучасних і майбутніх кліматичних ризиків для економіки і суспільства; 

2) сформувати розуміння необхідності адекватного реагування на кліматичні ризики, які 

пов’язані зі зміною клімату шляхом проведення ефективних адаптаційних заходів у 

найбільш вразливих секторах економіки, регіонах, містах; 

3)  сформувати чітке розуміння основ сучасної кліматичної політики  з акцентом на 

пом’якшення негативного  впливу клімату та адаптацію до нього; 

4) сформувати уміння  оцінювати існуючі та майбутні кліматичні ризики та вразливість 

галузей економіки / регіонів / окремих населених пунктів з урахуванням сучасних 

проекцій кліматичних показників на середньострокову та віддалену перспективу; 

5) сформувати уміння визначати на основі кліматичних досліджень найбільш вразливі 

галузі економіки / регіони / окремі населені пункти та здійснювати їх рейтингування 

за величиною ризику і очікуваним часом настання непоправних змін для 

довгострокового планування адаптаційних заходів; 

6) сформувати уміння здійснювати на основі світової практики підбір адаптаційних 

заходів для різних секторів економіки та визначати серед них найбільш ефективні з 

урахуванням регіональних, економічних і політичних умов. 

 



Згідно вимог Стандарту вищої освіти, другий (магістерський) рівень вищої освіти (сьомий 

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 спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній 

діяльності предметної області наук про Землю або у процесі навчання із застосуванням 

сучасних теорій та методів дослідження природних та антропогенних об’єктів та процесів із 

використанням комплексу міждисциплінарних даних та за умовами недостатності 

інформації; 

 

загальних: 

- вміння виявляти, ставити, вирішувати проблеми та приймати обґрунтовані рішення в 

професійній діяльності (К02); 

- здатність спілкуватися з фахівцями та експертами різного рівня інших галузей знань(К03); 

- здатність працювати в міжнародному контексті та в глобальному інформаційному 

середовищі за фахом (К04); 

- здатність до абстрактного мислення, пошуку, опрацювання, аналізу та синтезу інформації 

(К06.); 

- здатність розробляти та управляти проектами, оцінювати та забезпечувати якість 

робіт, що виконуються(К07). 

 

спеціальних (фахових, предметних): 

 

-  володіння сучасними методами досліджень,які використовуються у виробничих та 

науково-дослідницьких організаціях при вивченні атмосфери (К11); 

 

- 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 ( К13). 

 

 



 

5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. 

комунікація)  
Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання  

 

Відсоток 

у підсум-

ковій 

оцінці з 

дисцип-

ліни 

Код Результат навчання 

1 Знати    

1.1. Регіональні особливості 

прояву  зміни клімату на 

території  України та 

вразливості різних 

галузей економіки та 

суспільства до цих змін.  

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2; 

оцінювання усних 

відповідей/доповнень, презентацій; 

 

5 

1.2. Науково-теоретичні 

основи адаптації до зміни 

клімату, термінологію, 

класифікацію видів 

адаптації, організаційну 

структуру суб’єктів 

державної адаптаційної 

політики в Україні.  

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2; 

оцінювання усних 

відповідей/доповнень, презентацій; 

 

10 

1.3. Методологічні основи 

розробки адаптаційних 

заходів,  критерії  та 

індикатори для оцінки 

адаптаційних заходів. 

  

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2; 

оцінювання усних 

відповідей/доповнень, презентацій; 

 

10 

1.4. Існуючі та майбутні 

кліматичні ризики для 

економіки та суспільства  

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2; 

оцінювання усних 

відповідей/доповнень, презентацій; 

 

10 

1.5. Технології адаптації до 

змін клімату таких 

галузей економіки як 

сільське господарство та 

виробництво харчових 

продуктів, водні ресурси, 

енергетика, транспорт, 

охорона здоров’я, туризм, 

міське середовище, ліси та 

ландшафти.  

  
 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

оцінювання усних 

відповідей/доповнень, презентацій; 

 

10 

2 Вміти    

2.1. Використовувати 

результати наукових 

досліджень у галузі 

метеорології і 

кліматології для 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2; 

оцінювання усних 

відповідей/доповнень, презентацій; 

 

10 



вирішення практичних 

задач, пов’язаних з 

адаптацією залежних від 

клімату галузей 

економіки України  до 

очікуваних змін клімату 

2.2. Користуватися 

доступними базами 

даних та технологій 

адаптації до зміни 

клімату  

Семінар, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2; 

оцінювання усних 

відповідей/доповнень, презентацій; 

 

10 

2.3. Формалізувати – 

переводити зовнішні 

явища та процеси у 

знаковий вигляд 

(здійснювати теоретичне 

абстрагування);  

Семінар, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2; 

оцінювання усних 

відповідей/доповнень, презентацій; 

 

5 

2.4. Здійснювати вибір 

ефективних технологій 

адаптації з урахуванням 

політичних, економічних 

і регіональних чинників 

та можливих барєрів;  

Семінар, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2; 

оцінювання усних 

відповідей/доповнень, презентацій; 

 

10 

2.5. Проводити процедуру 

рейтингування 

технологій та вибирати 

пріоритетні технології 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2; 

оцінювання усних 

відповідей/доповнень, презентацій; 

 

10 

3 Комунікація    

3.1. Демонструвати 

спілкування в діалоговому 

режимі з колегами та 

цільовою аудиторією, 

ведення професійної 

наукової дискусії;  

Практична  

робота, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2; 

оцінювання усних 

відповідей/доповнень, презентацій; 

 

5 

3.2. Письмово відображати та 

презентувати результати 

своїх досліджень 

українською мовою. 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2; 

оцінювання усних 

відповідей/доповнень, презентацій; 

 

5 

 

1. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

 

Результати навчання 

дисципліни (код) 

Програмні результати 

навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 

Застосовувати свої знання для 

визначення і вирішення 

проблемних питань і прийняття 

обґрунтованих рішень в 

    + + + + + + + + 



метеорології (ПРН-2) 

Вміти спілкуватися з фахівцями 

та експертами різного рівня 

інших галузей знань, у тому числі 

в міжнародному контексті, в 

глобальному інформаційному 

середовищі (ПРН-3) 

 + +   + + + + + + + 

Розробляти, керувати та 

управляти проектами в 

метеорології та кліматології, 

оцінювати і забезпечувати якість 

робіт (ПРН-4) 

  + + +    + + + + 

Демонструвати здатність до 

адаптації та дії в новій ситуації, 

пов’язаній з роботою за фахом, 

вміння генерувати нові ідеї в 

області наук про Землю (ПРН-10) 

+ +  + +   + +  + + 

 

 

7. Схема формування оцінки: 

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 заліку.  

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-4, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 5-9.  

 

7.1. Форми оцінювання студентів: Семестрову кількість балів формують бали, 

отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем чотирьох 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 заліку: максимальна кількість балів на заліку– 40 

балів, мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 24 бали (60 % 

максимальної кількості балів, відведених на екзамен). 

До складання 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 

Залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 

Максимум 30 30 40 99 

 

7.2. Організація оцінювання: 

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 15 жовтня, 

теми 3-4 – до 15 грудня, 

Шкала відповідності за 100-бальною шкалою 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

Загалом формування оцінки ґрунтується на «Положенні про організацію освітнього процесу 

у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка», введеного в дію наказом 

№ 716-32 від 31 серпня 2018 року.  



 

88..  ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ 

 

 

 

№ 

п/п 
Назва занять 

Кількість годин 

лекці

ї 
семінари 

Самостій-

на робота 

ЗМ 1.  Регіональні особливості прояву  зміни клімату на території  України та 

вразливість різних галузей економіки та суспільства до цих змін: науково-теоретичні 

основи адаптації до зміни клімату 

Тема 1. Зміна клімату та кліматичні ризики для економіки України 

 

1. Регіональні особливості прояву  зміни клімату на 

території  України та вразливості різних галузей 

економіки та суспільства до цих змін. 2 2 15 

Тема 2. Науково-теоретичні основи адаптації до зміни клімату 

2. Науково-теоретичні основи адаптації до зміни клімату, 

термінологія, класифікація видів адаптації, 

організаційна структура суб’єктів державної 

адаптаційної політики в Україні. Стратегія екологічної 

безпеки та адаптації до зміни клімату на період до 2030 

року. 4 4 15 

Тема 3. Методологічні основи розробки адаптаційних заходів 

 

3. Методологічні основи розробки адаптаційних заходів,  

критерії  та індикатори для оцінки адаптаційних заходів. 
4 4 15 

Тема 4. Аналіз існуючих і майбутніх ризиків від зміни клімату для економіки та 

суспільства 

 

4. Існуючі та майбутні кліматичні ризики для економіки та 

суспільства  4 4 15 

 Модульна контрольна робота 1. Зміна клімату, 

кліматичні ризики та адаптація до них    

ЗМ 2. Методологія адаптації галузей економіки / регіонів / окремих населених пунктів  до 

зміни клімату 

 Технології адаптації: загальний огляд    

5 Технології адаптації до змін клімату. Адаптація 

природних і соціальних систем. Стратегія адаптації.  

План адаптації. 

 4 4 15 

 Тема 6. Технології адаптації сільського, лісового та 

водного господарства     

6 Технології адаптації сільського, лісового та водного 

господарства. Кліматично-орієнтоване зрошування, 

крапельне зрошування, агролісомеліоративні заходи. 

Технології пом’якшення впливу паводків та засух, 

повторне використання води. 4 4 15 



 Тема 7. Технології адаптації сектору охорони 

здоров’я та туризму    

7 Технічні заходи адаптації (виготовлення штучного 

снігу,  оконтурювання схилів, збір дощової води та 

створення систем повторного водокористування, дизайн 

будинків, стійких до екстремальних погодних впливів). 

Менеджерські заходи ( плани збереження води, 

закриття діяльності в критичні погодні періоди, 

перенаправлення туристів). Інші заходи. 4 4 15 

 Тема 8. Технології адаптації соціальних систем, 

міських та сільських громад, комунальних служб.     

8 Оцінка вразливості міст до зміни клімату.  Створення 

стратегії та плану адаптації міст до зміни клімату. Вибір 

заходів і технологій адаптації: економічні, архітектурно-

планувальні, лісомеліоративні, просвітницькі. 

п 4 4 15 

 Тема 9.  Принципи і етапи підготовки адаптаційних 

заходів    

9 Головні етапи підготовки адаптаційних заходів 

галузевий / регіональний / місцевий рівні 

Аналіз пріоритетів розвитку державної політики 

(регіонального / місцевого розвитку. Оцінка існуючих 

кліматичних ризиків і вразливості галузі / регіону / 

місцевості. Оцінка майбутніх кліматичних ризиків і 

адаптаційних можливостей до них. 

Підготовка переліку потенційних заходів, з урахуванням 

витрат і отриманого результату Огляд потенціалу і 

сучасного стану державної політики та фінансових 

інструментів для здійснення обраних пріоритетних 

заходів з пом'якшення наслідків зміни клімату та 

адаптації 4 4 20 

 Модульна контрольна робота 2. Технології адаптації 

до зміни клімату: вибір, ранжування, пріоритизація    

ЗМ1, годин  14 14 60 

ЗМ2, годин  20 20 80 

ВСЬОГО: 34 34 140 

 

 

Загальний обсяг  210  год., в тому числі:  

Лекцій – 34  год. Cемінарських занять   34 год 

Консультації  2 год.  

Самостійна робота  140 год. 

 



9. Рекомендовані джерела  

а) основні джерела  
1. Стратегія екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату на період до 2030 

року. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021 р. № 

1363-р. Доступ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1363-2021-%D1%80#n17 

2. Devis O., Snizhko S., Trypolska G. TNA Adaptation (2021) Preparing a Technology Action 

Plan  https://tech-action.unepdtu.org/wp-content/uploads/sites/2/2021/11/tap-report-ukraine-1.pdf.  

3. Devis O., Snizhko S., Trypolska G. TNA TNA Adaptation (2020) Barriers Analysis and 

Enabling Frameworks https://tech-action.unepdtu.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/baef-

ukraine-adaptation.pdf  

4. Devis O., Snizhko S., Trypolska G. TNA TNA Adaptation (2019) Technology Needs 

Assessment https://tech-action.unepdtu.org/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/final-ukraine-tna-

adaptation-report.pdf 

5. Making the energy sector more resilient to climate change. Доступ:  

https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/COP21_Resilience_Brochure.pdf 

6. Adapting Transport to Climate Change and Extreme Weather. Доступ: 

http://www.oecd.org/publications/adapting-transport-to-climate-change-and-extreme-

weather-9789282108079-en.htm 

7.OECD (2018), Financing Water: Investing in Sustainable Growth. Доступ: 

http://www.oecd.org/environment/resources/Policy-Paper-Financing-Water-Investing-in-

Sustainable-Growth.pdf 

8.OECD (2013), Water and Climate Change Adaptation. Доступ: 

http://www.oecd.org/env/water-and-climate-change-adaptation-9789264200449-en.htm 

9.UIC (2010), Adaptation of Railway Infrastructure to Climate Change. Доступ: 

http://www.ariscc.org/ 

10. Оцінка вразливості до зміни клімату:Україна. Доступ: www.climateforumeast.org 

11. Сlimate change adaptation technologies for water a practitioner’s guide to adaptation 

technologies for increased water sector resilience. Доступ: https://www.ctc-

n.org/resources/climate-change-adaptation-technologies-water-practitioner-s-guide-adaptation-

technologies 

12. A Climate Risk Management Approach to Disaster Reduction and Adaptation to Climate 

Change. Доступ: http://ccsl.iccip.net/riskadaptationintegrated.pdf 

13. Technology needs assessment report adaptation. Доступ: 
https://www.researchgate.net/publication/336445240_Ukraine_TECHNOLOGY_NEEDS_ASSESS

MENT_REPORT_ADAPTATION 

14. Climate Change Adaptation and Mitigation in the Tourism Sector:Frameworks, Tools 

and Practices. Доступ: http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/9681 

15. Technologies for Climate Change Adaptation - Agriculture Sector. Доступ: 
https://backend.orbit.dtu.dk/ws/portalfiles/portal/5706575/Technologies_for_Climate_Change_Ada

ptation_Agriculture_sector.pdf 

16. Сніжко С., Шевченко О.,Дідовець Ю. АНАЛІЗ ВПЛИВУ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН НА 

ВОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ. Центр екологічних ініціатив «Екодія», 2021, 68 с Доступ: 

https://www.researchgate.net/publication/353841844_ANALYSIS_OF_THE_CLIMATE_CHANGE

_IMPACT_ON_THE_WATER_RESOURCES_OF_UKRAINE_ANALIZ_VPLIVU_KLIMATICNIH_

ZMIN_NA_VODNI_RESURSI_UKRAINI_full_version_Centr_ekologicnih_iniciativ_Ekodia_2021_

68_s 

 

б) додаткові джерела: 

1. Adaptation Learning Mechanism - compendium of good practices and knowledge on 

adaptation. Доступ:  http://www.adaptationlearning.net 

2.Climate-Adapt - European climate adaptation platform. Доступ: http://climate-

adapt.eea.europa.eu/  

http://www.ariscc.org/
http://www.climateforumeast.org/
https://www.ctc-n.org/resources/climate-change-adaptation-technologies-water-practitioner-s-guide-adaptation-technologies
https://www.ctc-n.org/resources/climate-change-adaptation-technologies-water-practitioner-s-guide-adaptation-technologies
https://www.ctc-n.org/resources/climate-change-adaptation-technologies-water-practitioner-s-guide-adaptation-technologies
http://ccsl.iccip.net/riskadaptationintegrated.pdf
https://www.researchgate.net/publication/336445240_Ukraine_TECHNOLOGY_NEEDS_ASSESSMENT_REPORT_ADAPTATION
https://www.researchgate.net/publication/336445240_Ukraine_TECHNOLOGY_NEEDS_ASSESSMENT_REPORT_ADAPTATION
http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/9681
https://backend.orbit.dtu.dk/ws/portalfiles/portal/5706575/Technologies_for_Climate_Change_Adaptation_Agriculture_sector.pdf
https://backend.orbit.dtu.dk/ws/portalfiles/portal/5706575/Technologies_for_Climate_Change_Adaptation_Agriculture_sector.pdf
http://www.adaptationlearning.net/


3. Climate & Disaster Risk Screening Tools - toolkit designed to support the screening of 

World Bank investments. Доступ:  https://climatescreeningtools. worldbank.org/  

4. World Bank Climate Change Knowledge Portal - central hub information, data and 

reports about climate change around the world. Доступ:  http://sdwebx. 

worldbank.org/climateportal/ 

5. Adaptation to Climate Change. European Commission. Доступ: 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/factsheet_adaptation_2014_en.pdf 

6. REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE 

COUNCIL on the implementation of the EU Strategy on adaptation to climate 

change.COM/2018/738 final. Доступ: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0738 

7. European Environment Agency. (2018, April 9). European Climate Adaptation Platform: 

Country Information. Retrieved from European Climate Adaptation PlatformДоступ: 

http://climate-adapt.eea.europa.eu/countries-regions/countries 

8. Bouwer, L. M. (2013). Projections of Future Extreme Weather Losses under Changing 

Climate Exposure. Risk Analysis, 33(5), 915 - 930. 

9. IPCC:Global Climate Change Analysis 2018. Доступ: https://www.cdp.net/en/research/global-

reports/global-climate-change-report-2018?cid=318635718&adgpid=73254185713&itemid=&targid=kwd-

301862320692&mt=b&loc=9061015&ntwk=g&dev=c&dmod=&adp=1t1&gclid=CjwKCAiAlajvBRB_EiwA4vAqiJMeNrOPZw2T4HPU7du3-

jThZZc9V4zDxW5cD1Qd9Pt7P_TkNlIlGxoCg4wQAvD_BwE 

10. Snizhko S., Trypolska G., Shevchenko O. at al. Structure design of the flood hazard 

assessment and mapping technology for adaptation of Ukrainian water sector to climate change. 

Geoinformatics.2021. DOI: 10.3997/2214-4609.20215521042 

11. Snizhko S., Trypolska G., Shevchenko O. at al. Structure design of the flood hazard 

assessment and mapping technology for adaptation of Ukrainian water sector to climate change. 

Geoinformatics.2021.DOI: 10.3997/2214-4609.20215521042 

12.Трипольська Г., Сніжко С. Перешкоди для поширення технології кліматично-

оптимізованого розумного зрошення в Україні. Збірник тез ІV Міжнародної науково-

практичної конференції «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної 

науки та освіти», квітень 2021 року. Науково-методичний центр ВФПО. – Київ, 2021. – 213 

с. Міністерство освіти і науки України, Державна установа «Науково-методичний центр 

вищої та фахової передвищої освіти». 

 

 в) Відеоматеріали 

1. Video documentary "Adapting to a changing  climate" (20 хв. фільм про адаптацію до зміни 

клімату)https://unfccc.int/topics/resilience/resources/adaptation-committee-adaptation-forum-

video-documentary-adapting-to-a-changing-climate 

2. Adapting to a changing Climate https://www.youtube.com/watch?v=FO46sPwm4xk 
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