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Мета дисципліни: формування знань щодо причин та наслідків глобальних та
регіональних змін клімату, ролі та можливостях супутникового спостереження
для оцінки балансу парникових газів на регіональному рівні і проблемноорієнтованих моделей енергомасообміну в геосистемах як основи для
прогнозування кліматичних змін.
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:
Диплом магістра з спеціальності науки про Землю і телекомунікації. Теоретичні
знання основ фізичної географії, кліматології, метеорології,загальної геології,
четвертинної геології, стратиграфії, екології.
3. Анотація навчальної дисципліни.
Розглядаються сучасні уявлення про причини та наслідки змін кліматичних
показників з метою впорядкування знань про сучасні радіаційні властивості
атмосфери, сучасні підходи до відтворення стану кліматичної системи та
аналізу кліматичних змін за допомогою кліматичних моделей та можливостей
супутникового моніторингу по оцінці впливу чинників, що провокують
кліматичні зміни.
Основна увага приділяється визначенню атмосферних концентрацій
парникових газів (Одним із чинників, що впливають на зміну клімату,
визначено парникові гази, які, за думкою та спостереженнями науковців,
викликають так званий «парниковий» ефект) за даними супутникових
спостережень для оцінки балансу парникових газів на регіональному рівні і
проблемно-орієнтованих моделей енергомасообміну в геосистемах як основи
для прогнозування кліматичних змін.
4. Ціль навчання.
Сформувати погляди щодо причин та наслідків змін основних кліматичних
показників та можливостях супутникового спостереження для оцінки балансу
парникових газів на регіональному рівні і проблемно-орієнтованих моделей
енергомасообміну в геосистемах як основи для прогнозування кліматичних
змін.
5. Результати навчання:
Результат навчання
(1.знати; 2. вміти; 3.
комунікація; 4. автономність
та відповідальність)
Код
Результат навчання
Провести аналітичний
огляд досліджень з
визначення
1.1
радіаційних
властивостей
атмосфери
Проаналізувати
сучасні оцінки зміни
радіаційного балансу
1.2
за рахунок внеску
парникових газів та
аерозолів у радіаційні

Форма/Методи
викладання і
навчання

Лекція,
самостійна робота

Лекція,
самостійна робота

Форма/Методи
оцінювання

Відсоток у
підсумковій
оцінці з
дисципліни

до 5%
тестування,
виконання
самостійної
роботи,
презентація
до 15%
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1.3

2.1

2.2

2.3

властивості атмосфери
Провести аналіз
сучасних підходів до
відтворення стану
кліматичної системи
та аналізу кліматичних
змін за допомогою
кліматичних моделей
Проаналізувати Засоби
та методи
супутникового
спостереження для
аналізу стану
атмосфери та
атмосферних процесів
Провести огляд
методів визначення
концентрацій
парникових газів (на
прикладі СО2 ) в
атмосфері за даними
сенсорів SCIAMACHY
супутника Envisat-1,
сенсора AIRS
супутника Aqua,
сенсора TANSO-FTS
супутника
Ibuki/GOSAT
Проаналізувати
методичні основи
застосування даних
про хімічний склад
атмосфери та
концентрацій
парникових газів для
вдосконалення
кліматичних моделей

Лекція,
самостійна робота

до 10%

Лекція,
самостійна робота

до 5%

Лекція,
самостійна робота

тестування,
виконання
самостійної
роботи,
презентація

Лекція,
самостійна робота

3.1

Визначити способи
застосування даних
супутникового
спостереження для
аналізу чинників та
наслідків кліматичних
змін та калібрування
кліматичних

3.2

Визначити способи та
привести практичні
Лекція,
приклади застосування практична робота
даних спеціалізованих
космічних зйомок для

Лекція,
самостійна робота

до 10%

до 5%

тестування,
виконання
самостійної
роботи,
презентація

до 5%

до 30%
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розрахунку кількісних
показників вмісту
парникових газів (на
прикладі СО2 та СH4)
на регіональному рівні

3.3

Провести огляд та
привести практичні
приклади аналізу
похибок визначення
концентрацій
парникових газів

Лекція,
практична робота

до 15%

Структура курсу: лекції, практичні та самостійні роботи, консультації.
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними
результатами навчання:
Результати навчання дисципліни
Програмні результати навчання

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3

ПР01 Знання ролі та місця дистанційних +
досліджень у системі наук про Землю,
сучасного стану і загальносвітових
тенденцій
розвитку
дистанційних
методів і засобів вивчення Землі та
об’єктів космічного простору, базових
принципів дистанційних досліджень і
аерокосмічного моніторингу, загальної
схеми проведення тематичних завдань
аерокосмічних
досліджень
та
їх
класифікації.

+

+

+

+

+

+

+

+

ПР03 Знання параметрів природного +
середовища і характеристик, що
спостерігаються
та
вимірюються
дистанційними методами.

+

+

+

+

+

+

+

+

ПР15 Знання та вміння моделювати +
геосферні
об’єкти
і
процеси,
застосовуючи
картографічні
і
математичні методи та геоінформаційні
технології.

+

+

+

+

+

+

+

+

ПР17 Планування експериментів в +
дистанційних
аерокосмічних
дослідженнях. Складання прогнозних
оцінок та сценаріїв розвитку природних
процесів та надзвичайних ситуацій на

+

+

+

+

+

+

+

+
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основі
даних
моніторингу.

аерокосмічного

ПР24 Уміння ефективної комунікації та +
представлення складної комплексної
інформації у доступній формі усно та
письмово,
використовуючи
інформаційно-комунікаційні технології
та відповідні технічні терміни.

+

+

+

+

+

+

+

+

7. Схема формування оцінки:
Обов’язковими для заліку є знання про чинники, що впливають на зміни
кліматичних параметрів і наслідки цих змін. Також необхідним є знання про
застосування даних супутникового спостереження для аналізу чинників (на
прикладі парникових газів) та наслідків кліматичних змін та калібрування
кліматичних моделей.
7.1. Форми оцінювання аспірантів.
1. Семестрове оцінювання:
1) Самостійнаа робота – 10 балів (рубіжна оцінка – 6 балів)
2) Оцінка за роботу на лекційних та практичних заняттях – 30 балів (рубіжна
оцінка 18 балів)
3) Оцінка за роботу на семінарських заняттях – 30 балів (рубіжна оцінка 18
балів)
2. Підсумкове оцінювання у формі заліку: максимальна оцінка 40 балів,
рубіжна оцінка 24 балів. Під час заліку аспірант виконує реалізацію проєкту з
використанням знань та вмінь з основ та новітніх досліджень зміни клімату.
Підсумкове оцінювання у формі заліку не є обов’язковим, при відмові від
участі у даній формі оцінювання аспірант не отримає відповідні бали до
підсумкової оцінки.
Результати навчальної діяльності аспірантів оцінюються за 100 бальною
шкалою.
Залік виставляється за результатами роботи здобувача вищої освіти
ступеня доктора філософії впродовж усього семестру, як сума (проста або
зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру.

Мінімум
Максимум

Семестрова
кількість балів
45
70

ПКР (підсумкова контрольна
робота) чи/або залік
15
30

Підсумкова
оцінка
60
100
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Здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії не допускається до
підсумкового оцінювання у формі іспиту, якщо під час семестру набрав
менше 20 балів.
7.2. Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульнорейтинговою системою та передбачає: 8 лекцій та виконання 2 практичних
робіт (де аспіранти мають продемонструвати якість засвоєних знань та
вирішити поставлені задачі використовуючи окреслені викладачем методи та
засоби). Підсумкове оцінювання проводиться у формі заліку.
7.3. Шкала відповідності
Відмінно / Excellent
90-100
Добре / Good
75-89
Задовільно / Satisfactory
60-74
Незадовільно / Fail
0-59
8. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХЗАНЯТЬ
№
Назва теми
Кількість годин
п/п
самостійна
лекції практичні семінари
робота

Метод виявлення регіональних атмосферних концентрацій
парникових газів за даними супутникових спостережень
1

2

3

Тема 1. Аналітичний
огляд досліджень з
визначення радіаційних
властивостей атмосфери
Тема 2. Сучасні оцінки
зміни радіаційного
балансу за рахунок
внеску парникових газів
та аерозолів в радіаційні
властивості атмосфери
та її спектральні
характеристики і зміни
концентрації
атмосферних
галоїдвуглеводнів,
стратосферного та
тропосферного озону і
інших газів.
Тема 3. Огляд сучасних
підходів до відтворення
стану кліматичної
системи та аналізу

1

2

1

6

1

2

8

4

5

6

7

8

кліматичних змін за
допомогою кліматичних
моделей
Тема 4. Засоби та методи 1
супутникового
спостереження для
аналізу стану атмосфери
та атмосферних процесів
Тема 5. Методи
1
визначення
концентрацій
парникових газів (на
прикладі СО2 ) в
атмосфері за даними
сенсорів SCIAMACHY
супутника Envisat-1,
сенсора AIRS супутника
Aqua, сенсора TANSOFTS супутника
Ibuki/GOSAT
Тема 6. Методичні
1
основи застосування
даних про хімічний
склад атмосфери та
концентрацій
парникових газів для
вдосконалення
кліматичних моделей
1
Тема 7. Застосування
даних супутникового
спостереження для
аналізу чинників та
наслідків кліматичних
змін та калібрування
кліматичних
1
Тема 8. Застосування
даних спеціалізованих
космічних зйомок для
розрахунку кількісних
показників вмісту
парникових газів (на
прикладі СО2 та СH4) на
регіональному рівні

2

4

3

2

4

3

4

3
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1
Консультація 1, Залік з
дисципліни
Усього

1
8

14

0

23

Загальний обсяг 45 год., в тому числі:
Лекцій – 8 год.
Практичні заняття – 14 год.
Самостійна робота – 23 год.
Консультації/залік – 2 год.
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