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ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни “Клімат Землі” складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки першого рівня вищої освіти за спеціальності  106. 
Географія. 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни: формування у студентів уявлень про роль 
кліматоутворювальних факторів у формуванні клімату планети, процеси у системі 
атмосфера-океан-суходіл, розуміння можливих змін клімату при змінах 
кліматоутворювальних процесів та факторів. 
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни є: розкрити поняття балансу тепла підстильної 
поверхні та кліматичної системи; особливості глобального зонального переносу в атмосфері 
Землі; енергетичні характеристики загальної циркуляції атмосфери; особливості взаємодії 
атмосфери і океану; глобальний водний баланс та його складові, регіональні його 
особливості; класифікація регіональних кліматів; зміни і коливання клімату. 

 1.3. Кількість кредитів - 4 
1.4. Загальна кількість годин - 120 

  
1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Нормативна / за вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки

4-й -й 
Семестр

7-й -й 
Лекції

36 год. 4 год. 
Практичні, семінарські заняття

 24 год. 8 год. 
Лабораторні заняття

  
Самостійна робота

60 год. 108 год. 
Індивідуальні завдання 

год.
 

1.6. Заплановані результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійної  
програми студенти повинні досягти таких результатів навчання:  

сформовані компетентності: базові знання фундаментальних наук в обсязі, 
необхідному для засвоєння географічних дисциплін, використання географічної 
термінології та номенклатури в практичній діяльності, здатність використовувати 
інформаційні технології; здатність встановлювати роль і місце України у сучасному світі в 
контексті географічних чинників її розвитку, аналізувати і пояснювати особливості 
геопросторової організації природи, населення і господарства України. 

 знати: 
- сучасні методики і технології, в тому числі і інформаційні, для забезпечення 

формування  предметних компетентностей та для формування основ цілісної природничо-
наукової картини світу; 

- властивості і функції кліматичної системи; закономірності розподілу основних 
кліматологічних показників; 
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- знання теорій, категорій, понять, принципів, змісту, форм і методів географічної 

науки, здатність застосовувати їх у науко-дослідних проєктах для вирішення 
експериментальних і практичних завдань у галузі фізичної географії, моніторингу та 
кадастру природних ресурсів.. 

вміти:  
- застосовувати понятійний, термінологічний, концептуальний апарат географії, її 

теоретичні й емпіричні досягнення на рівні, що дозволяє інтерпретувати природно- та 
суспільно-географічні явища і процеси, пов’язувати та порівнювати різні погляди на 
проблемні питання фізичної географії, моніторингу і кадастру природних ресурсів, що є 
основою професійної роботи; 

- володіти основами професійної культури при підготовці та редагуванні текстів 
державною мовою з предметної спеціальності; здатність спілкуватися, брати участь в 
обговоренні, презентаціях із залученням наукового глосарія, сучасної географічної 
номенклатури; 

-  застосовувати прийоми пошуку, відбору і використання фахової інформації, 
оперувати якісними і кількісними методами її аналізу при вирішенні професійних завдань. 

 
2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 
Тема 1. Сучасні зміни та коливання клімату. Зміни клімату в геологічному розрізі. 

Характеристика природніх факторів змін клімату. Антропогенні фактори цих змін.  
Тема 2.  Міжнародно-правові механізми регулювання питань змін клімат. 

Міжнародні нормативно-правові механізми. Регіональні нормативно-правові механізми 
Тема 3. Баланс підстильна поверхня – Кліматична система (КС). Характеристика 

складових кліматичної системи (КС). Кліматоутворювальні фактори, їх вплив на 
формування кліматичних умов території. Енергетичні взаємодії між складовими КС. 

Тема 4. Характеристика Загальної циркуляції атмосфери (ЗЦА), її роль у 
формуванні кліматичних умов території. ЦА. Особливості погодних умов циклонів, 
антициклонів, їх повторюваність. Центри дії атмосфери, їх характеристики. 

Тема 5. Характеристика взаємодії у системі океан-атмосфера- суша. Загальні рис 
циркуляції океану. Синоптичні вихори в океані. Глибинна циркуляція. Індикатори 
кліматичної мінливості. 

Тема 6. Характеристика існуючих класифікацій регіональних кліматичних умов: 
класифікація В.М. Кеппена, класифікація Л.С. Берга, класифікація Б.П. Алісова. 

 
3. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви розділів 

 
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

Тема 1. 20 6 4 10 18 1 2  15
Тема 2. 20 6 4 10 23 1 2  20
Тема 3. 24 6 8 10 19    19
Тема 4. 20 6 4 10 29 1 2  26
Тема 5. 20 6 4 10 21 1 2  18
Тема 6. 16 6 10 10    10

Усього годин 120 36 24 60 120 4 8  108
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4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 
(денна 
форма) 

Кількість 
годин 

(заочна 
форма)

1 Дослідження змін клімату: мінливість, коливання, зміни 
клімату. 

 
4 

 
2 
 

2 Аналіз нормативно-правових документів щодо 
регулювання змін клімату (міжнародні, вітчизняні) 

 
4 

 
2 

3 Кліматологічна обробка багаторічних температурних 
рядів 
 

 
4 
 

 
 

4 Аналіз просторового розподілу температури над 
океанами та суходолом (індекси континентальності, 
термоаномалії) 

 
4 

 
 

5 Термічний режим тропосфери ( карти баричної 
топографії АТ850) 

4 2 

6 Кліматичні індекси: ПАК, Ель-Ніньо 4 2 

 Разом  24 8 
 

5. Завдання для самостійної робота 
№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи 
(підготувати тези основних питань до відповідних розділів 

курсу) 

Кількість 
годин 
(денна 
форма)

Кількість 
годин 

(заочна 
форма)

1 Парникові гази і вуглецевий цикл 5 16 

2 Історія розвитку та еволюції атмосфери 5 12 

3 Гіпотези щодо розвитку планети 5 16
4 Історія клімату 5 12 

5 Зміни клімату у майбутньому 5 10
6 Кліматична модель, її види 5 10 

7 Екстремальні явища (екстремальні температури повітря, 
сильні зливи, посухи, тропічні циклони, грози), лісові 
пожежі (презентації) 

10 10 

8 Льодяні щити Антарктиди та Гренландії (презентації) 10 10
9 Заходи адаптації до змін клімату (презентації) 10 12
 Разом 60 108 

 
7. Методи навчання 

Методи навчання: лекції, практичні роботи, самостійна робота студентів згідно з 
програмою курсу.   

Заняття проводяться очно, за умов встановлення карантину з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid–19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, можлива організація навчання в Каразінському університеті 
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у формі змішаного або дистанційного навчання із застосуванням платформ для 
відеоконференцій Zoom, Cisco Webex, Google Meet. 

8. Методи контролю 
Контроль здійснюються шляхом перевірки  виконаних практичних завдань, а також 

перевірка самостійної роботи студентів за допомогою поточної контрольної роботи та 
залікової роботи.                                                                                                                                          

9. Схема нарахування балів 
 Приклад для підсумкового семестрового контролю при проведенні залікової роботи 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Залік Сума 
Розділ 1 Розділ 1  

 Контрольна 
робота, 

передбачена 
навчальним 

планом

Індивідуальне 
завдання 

Разом 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6  
10 10 10 5 5 5 15  60 40 100

 
Загальна оцінка складається з оцінки за практичні роботи  в сумі   45 балів, 

поточний контроль 15 балів та підсумковий контроль 40 балів.  
          Для оцінювання результатів першої та другої практичної роботи використовується 
бальна система. Загальна кількість  балів за практичні роботи – 10+10 балів.  
За правильне виконання роботи та відповідь на кожне питання - максимальна оцінка  10 
балів. Зниження максимальної оцінки, проводиться відповідно до вимог: неточність, 
нечіткість у висвітленні питань, а також одна помилка знижують максимальну оцінку на 
два бали, дві помилки - на три бали. Відсутність роботи чи повністю неправильно 
виконана робота оцінюється в 0 балів. 
  Для оцінювання результатів третьої – шостої практичної роботи використовується 
бальна система. Загальна кількість  балів за практичну роботу – 5 балів. За правильне 
виконання роботи та відповідь на кожне питання - максимальна оцінка  5 балів. Зниження 
максимальної оцінки, проводиться відповідно до вимог: неточність, нечіткість у 
висвітленні питань, а також одна помилка знижують максимальну оцінку на 1 бал, дві 
помилки - на два бали. Відсутність роботи чи повністю неправильно виконана робота 
оцінюється в 0 балів. 
 Оцінка «зараховано» виставляється, якщо студент активно працює протягом 
виконання усього плану, показує знання відповідної літератури, лекційного матеріалу, 
проявляє вміння самостійно та аргументовано викладати матеріал, аналізувати явища й 
факти, робити самостійні узагальнення й висновки, правильно виконує навчальні 
завдання, допускаючи незначні помилки або описки.  
 Оцінка «не зараховано» виставляється в разі, коли студент виявив неспроможність 
висвітлити питання чи питання висвітлені неправильно, безсистемно, з грубими 
помилками, відсутні розуміння основної суті питань, висновки, узагальнення, виявлене 
невміння розв’язувати навчальні задачі. 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка 
для заліку 

90 – 100  
 

зараховано 70-89 

50-69 

1-49 не зараховано 
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10. Рекомендована література 
Базова 

1. Бучинський И.Е. Климат Украины в прошлом, настоящем и будущем / И.Е.  
Бучинський. – Л.: Гидрометеоиздат, 1963.- 360 с. 
2. Бойченко С.Г. Напівемпіричні моделі та сценарії глобальних і регіональних змін 
клімату: монографія / НАН України; Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна / В.М. Волощук 
(ред.). — К.: Наукова думка, 2008. – 309с. 
3. Вернадский о круговороте веществ и глобальное потепление / В.И. Лялько, О.Г. 
Харечко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльн. – 2003. – № 1. – С. 54-58.  
4. Моделирование региональных последствий глобального потепления в Азово-
Черноморском бассейне / В.С. Барабанов // Экология моря: Сб. науч. тр. — 2000. — Вып. 
52. — С. 83-86. 
5. Будыко М.И. Климат в прошлом и будущем. – Л.: Гидрометеоиздат, 1980. – 352 с. 
6. Біосфера і клімат: минуле, сьогодення і майбутнє / К. Ситник, В. Багнюк // Вісн. НАН 
України. –2006. – № 9. – С. 3-20.  
7. Логинов В. Ф. Причины и следствия климатических изменений / АН Беларуси; 
Институт проблем использования природных ресурсов и экологии / К.Я. Кондратьев 
(ред.). — Минск: Навука і тэхніка, 1992.  – 319 6 с. 
8. Полонский А. Б. Роль океана в изменениях климата: монография / НАН Украины; 
Морской гидрофизический ин-т. – К. : Наукова думка, 2008. – 182 с. 
9. Реакции компонентов гляциосферы на изменения климата в районе Антарктического 
полуострова / В.Ф. Грищенко, В.Е. Тимофеев, С.В. Клок // Укр. антаркт. журн. – 2005. – № 
3. – С. 99-107. 
10. Регіональні аспекти глобальної зміни клімату / В. Єремєєв, В. Єфімов // Вісн. НАН 
України. – 2003. – № 2. – С. 14-19. 
11. Роль термоклина Мирового океана в стабилизации климата Земли / С.Г. Богуславский, 
А.С. Кузнецов, А.С. Богуславский // Екол. безпека прибереж. та шельфової зон та 
комплекс. використ. ресурсів шельфу: Зб. наук. пр. – 2005. – Вип. 13. – С. 344-353. 
12. Русов В. Д., Глушков А. В., Ващенко В. Н. Астрофизическая модель глобального 
климата Земли / Украинский антарктический центр. – К. : Наукова думка, 2003. – 212 с.  
13. Світовий океан як стабілізатор клімату Землі / В. Іванов, С. Богуславський, О. Совга, 
В. Жоров // Вісн. НАН України. – 2004. – № 3. – С. 32-37. 
14. Флэннери Тим. Грозит ли Земле катастрофа? / М.В. Орлов (пер.с англ.). – М. : Мир 
книги, 2007. – 351 с.  
15. Энтропийный баланс климата / Т.А. Белый // Геофиз. журн. – 2005. – 27, №  3. –  С. 
495-502. 
16. Alley Richard B., Berntsen Terje, Bindoff Nathaniel L., Chen Zhenlin, Chidthaisong 
Amnat Зміна клімату 2007: фізична наукова база: внесок Першої робочої групи до 
Четвертої доповіді з оцінками Міжурядової групи експертів зі зміни клімату:стислий 
виклад для вищих управлінців / Міжурядова група експертів зі зміни клімату / В.М. 
Ліпінський (наук.ред.). – К. : British Council, 2007. – 28 c. 
17.Кліматологічна обробка метеорологічних величин для прикладної мети / Методичні 
вказівки з дисципліни “Прикладна кліматологія» / О.О. Врублевська, Г.П. Катеруша–  
Одеса:  ОДЕКУ, 2002. – 93 с. 
18. Клімат України. – К.: Вид-во Раєвського. – 2003. – 560с. 
19. Будыко М.И. Глобальная экология. – М.: Мысль,1977.- 327с. 
20. Кліматичні зміни та їх вплив на сфери економіки України / за ред. Степаненко С.М., 
Польовий А.М та ін. Одеса:ТЕС. 2015. С.5-19. 
21. Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. акад. НАН України Б.Є. 
Патона. Київ : ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку 
Національної академії наук України», 2016. 72 с. 
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22. Степаненко С.М.. Динаміка та моделювання клімату: підручник / С.М. Степаненко. –
Одеса : Екологія, 2013. -204 с.  
23. Гончарова Л.Д. та ін. Клімат і загальна циркуляція атмосфери: навч. посіб. / Л.Д. 
Гончарова, Е. М. Серга, Є.П. Школьний. - Київ: КНТ, 2005. – 251 с.  
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