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1. Відомості про викладача, який викладає навчальну дисципліну 

Шкатула Юрій Миколайович, кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії, електронна адреса: 

shkatula@vsau.vin.ua 

2. дисципліни 

ОК 11 «Агрометеорологія» 

кількість кредитів ЄКТС – 5; кількість годин – 150 годин, у тому числі 44 

аудиторних годин, 106 години самостійна робота; 

3. Час і місце проведення навчальної дисципліни 

Термін викладання – один семестр, І семестр. 

4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної програми 

«Агрометеорологія» належить до нормативної навчальної дисципліни, 

освітній компонент циклу професійної та практичної підготовки; 

- при вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані з 

таких дисциплін (пререквізитів): «Хімія», «Фізика». 

- основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися при 

вивченні таких дисциплін (постреквізитів): «Ґрунтознавство з основами 

геології», «Землеробство», «Агрохімія» 
5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1. Призначення навчальної дисципліни 

Курс «Агрометеорологія» необхідний фахівцям сільськогосподарського 

виробництва для створення навиків ефективно використовувати ресурси клімату 

і погоди для підвищення продуктивності сільського господарства, боротись з 

несприятливими метеорологічними явищами. Для цього потрібні знання 

фізичних явищ і процесів, що відбуваються в приземному шарі атмосфери та їх 

впливу на об’єкти і процеси сільськогосподарського виробництва. 

Мета вивчення навчальної дисципліни. Розкрити сутність основних 

агрокліматичних показників та їх взаємодії з об’єктами та процесами 

сільськогосподарського виробництва. Сприяти збагаченню досвіду студентів в 

роботі на агрометеорологічних площадках. 

Завдання: 

вивчення основних метеорологічних елементів, які зумовлюють формування 

погоди і атмосферні явища; ролі променевої енергії Сонця в радіаційному і 

тепловому балансі земної поверхні; фізичних процесів нагрівання і охолодження 

Землі; руху вологи в атмосфері і продуктів конденсації; формування глобальних 

атмосферних процесів і основних факторів формування клімату і його зміни. 
 

Зміст навчальної дисципліни 

формується із наступних програмних компетенцій:  

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та пошуку. 

ЗК 9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Фахова компетентність 

ФК 3. Здатність прогнозувати процеси розвитку і поширення шкідливих 

організмів. 

http://socrates.vsau.org/b04213/vspd/compose_mail.php?buddy=shkatula@vsau.vin.ua&name=%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Програмні результати навчання: 

ПРН 4. Знати і розуміти математику та природничі науки в обсязі, 

необхідному для професійної діяльності із захисту і карантину рослин. 

ПРН 6. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та 

підтримання їх стабільності для збереження природного різноманіття. 

ПРН 12. Дотримуватися вимог охорони праці. 

 

 

План вивчення навчальної дисципліни 
 

№
 т

и
ж

н
я
  

Назва теми 

Форми організації 

навчання та кількість 
годин 

Самостійна 

робота, 

кількість годин 

лекційні 

заняття 

практичні 

заняття 

1 Вступ до агрометеорології. 2  13 

2 Атмосфера Землі. 4 2 13 

3 Сонячна радіація. 4 2 13 

4 Температурний режим атмосфери, 
гібросфери та грунту. 

4 2 13 

5 Вода та водяна пара в атмосфері. 4 2 14 

6 Атмосферні опади. Вологість грунту. 
4 2 13 

7 Вітер. Повітряні маси. Баричні системи. 4 2 14 

8 Екологічно - небезпечні метеорологічні 
явища. 4 2 13 

 Разом 30 14 106 

 

6. Самостійна робота студента 

Самостійна робота студента ВНАУ є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час. 
Графік самостійної роботи 

№ 
з/п 

Вид самостійної роботи Години Термін 
виконання 

Форма та метод 
контролю 

1 Підготовка до практичних занять 46 щотижнево Усне та письмове 
(тестове) 

опитування 

2 Виконання індивідуальних 
завдань 

60 5 раз в 
семестр 

Усне опитування 

Реферат 

 Разом 106 - - 

 

Список основної та додаткової літератури 

1. Проценко Г.Д. Метеорологія і кліматологія: Навч. посіб. – К.: НПУ ім. 

М.П.Драгоманова, 2008. – 266 с. 

2. Стихійні метеорологічні явища на території України за останнє 

двадцятиріччя (1986 – 2005 р.) / За ред. В.М.Ліпінського, В.І.Осадчого, 

В.М.Бабіченко. – К.: Ніка-Центр, 2006. – 312 с 

3. Божко Л.Ю. Агрометеорологічні розрахунки і прогнози: Навчальний 
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посібник. – Київ.КНТ, 2005-216с. 

4. Антонов В.С. Короткий курс загальної метеорології: Навчальнй 

посібник. – Чернівці: Рута, 2004. – 336с. 

5. Федишин Б.М. Хімія та екологія атмосфери. Навчальний посібник. – К.: 

Алеута, 2003. – 272с. 

6. Агрометеорологія: Методичні рекомендації до лабораторних робіт/ Укл.: 

Б.П.Том’юк, В.В.Романюк. – Чернівці: Рута, 2003. – 40с. 

7. Долгілевич М.Й. Метеорологія і кліматологія. Навчальний посібник.- 

Житомир, 2001-243 с. 

8. Чирков Ю.И. Агрометеорология: Учеб. пос. Л: Гидрометеоиздат. 1986.- 

319с. 

9. Павловський В.Б. Агрометеорологія: Навчальний посібник. – Київ, 2002.- 

174 с. 

10. Природа Украинской ССР. Климат – Киев: Наукова думка, 1984. – 230 с. 

11.Воеков А.И. Сельскохозяйственная метеорология. Избр. сочинения, Л: 
Гидрометеоиздат, 1979. – 320с. 

12. Костин С. И. Метеорология и климатология. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 

1977. – 400 с. 
13. Будыко М. И. Климат и жизнь. – Л.: Гидометеоиздат, 1971. – 472 с. 

14. Костин С. И. Покровская Г. В. Климатология. – Л.: Гидрометеоиздат, 

1961. – 485 

 

7. Контроль і оцінка результатів навчання 

Розподіл балів між формами організації навчального процесу і видами 

контрольних заходів: поточний контроль – загальна відповідність заявленим 

компетентностям за результатами практичних та семінарських занять – 50 

балів (усний контроль: опитування, бесіди, доповіді, повідомлення на задану 

тему та ін. та письмовий контроль: контрольна робота в письмовій формі, 

реферат, виклад матеріалу на задану тему в письмовому вигляді та ін.); 

рубіжний контроль (контрольна робота у письмовій формі) – 20 балів; 

підсумковий контроль, (іспит в усній або тестовій формі) – 30 балів. Якщо 

студент протягом семестру набрав (отримав) менше 35 балів, він до іспиту не 

допускається. Крім того, обов’язковим при мінімальній кількості балів за 

підсумками поточного та рубіжного контролів є виконання студентом 

підсумкової контрольної роботи. 

Визнання результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній 

освіті здійснюється до початку семестру, у якому згідно з НП передбачено 

опанування освітнього компонента. 

 

8. Політика навчальної дисципліни 

Активна участь студентів на практичному занятті під час опитування, 

відвідування лекційних занять, ініціативність студентів в обговоренні 

дискусійних тем, своєчасність виконя самостійної роботи, заохочення 

студентів до науково-дослідної роботи. 


