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Загальний опис навчальної дисципліни
Метою курсу дисципліни «Агрометеорологія» е формування у студентів сучасних 

уявлень про закономірності гідротермічного режиму в системі "грунт -  рослина -  
атмосфера", впливу агрометеорологічних умов на найважливіші процеси життєдіяльності 
рослин та тварин. Особлива увага приділяється впливу екстремальних погодних умов на 
сільськогосподарське виробництво, ріст, розвиток та формування продуктивності рослин.

Завданням дисципліни є вивчення: нормативних агрометеорологічних показників 
потреби сільськогосподарських культур в основних факторах середовища (світла, тепла, 
вологи); небезпечних для сільського господарства гідрометеорологічних явищ та способів 
захисту від них; основних компонентів погоди та її прогнозу; метеорологічних приладів та 
видів агрометеорологічних спостережень; методів агрометеорологічних прогнозів і 
сільськогосподарської оцінки клімату.

Результати навчання
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен оволодіти нижче 

вказаними компетентностями.
Інтегральна компетентність
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі га практичні проблеми з 

агрономії, що передбачає застосування теорій та методів відповідної науки і 
характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності
ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК 7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК 8. Навички здійснення безпечної діяльності.
ЗК 11. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

Фахові компетентності
ФК 1. Здатність використовувати базові знання основних підрозділів аграрної науки 
(рослинництво, землеробство, селекція та насінництво, агрохімія, плодівництво, 
овочівництво, грунтознавство, кормовиробництво, механізація в рослинництві, захист 
рослин).
ФК 2. Здатність вирощувати, розмножувати сільськогосподарські культури та здійснювати 
технологічні операції з первинної переробки і зберігання продукції.
ФК 3. Знання та розуміння основних біологічних і агротехнологічних концепцій, правил і 
теорій, пов'язаних із вирощуванням сільськогосподарських та інших рослин.
ФК 4. Здатність застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів 
сільськогосподарських рослин для розв'язання виробничих технологічних задач.
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ФК 5. Здатність оцінювати, інтерпретувати й синтезувати теоретичну інформацію та 
практичні, виробничі і дослідні дані у галузях сільськогосподарського виробництва.
ФК 6. Здатність застосовувати методи статистичної обробки дослідних даних, пов’язаних з 
технологічними та селекційними процесами в агрономії.
ФК 9. Здатність управляти комплексними діями або проектами, відповідальність за 
прийняття рішень у конкретних виробничих умовах.

Політика курсу. Для одержання високого рейтингу необхідно виконувати наступні 
умови: не пропускати навчальні заняття й не спізнюватися на них; браги активну участь у 
навчальному процесі; своєчасно виконувати навчальні завдання; не покладатися лише на 
механічну пам'ять, не зазубрювати матеріал, а намагатися осмислити його; не відволікатися 
на сторонні справи під час занять; приділяти належну увагу завданням для самостійної 
роботи

Орієнтовний перелік тем лекцій
1. Наукові основи агрометеорології.
2. Склад і будова атмосфери Землі.
3. Сонячна радіація.
4. Температурний режим повітря.
5. Температурний режим грунту.
6. Вологість повітря та грунту.
7. Конденсація та сублімація. Хмари. Опади.
8. Атмосферні збурення: атмосферні фронти, циклони, антициклони.
9. Основи агрокліматології.
10. Несприятливі та небезпечні гідротермічні явища.

Орієнтовний перелік тем лабораторних робіт
1. Організація агрометеорологічних спостережень.
2. Устрій та принцип дії термометрів.
3. Актинометричні прилади та спостереження.
4. Визначення дат стійкого переходу через певні пороги.
5. Методи визначення сум температур.
6. Методи визначення вологості повітря та грунту.
7. Принцип дії приладів для вимірювання опадів.
8. Методи оцінки умов зволоження.
9. Агрокліматичні показники.
10. Агрометеорологічна характеристика вегетаційного періоду.

Перелік рекомендованої літера тури
Базова

1. Мітенко З.А. Агрокліматологія. Київ: КНТ. 2009. 512 с.
2. Кнорр Н.В. Основи метеорології та кліматології. Херсон: Айлант. 2003. 120 с.

Допоміжна
3. Польовий А.М., Божко Л.Ю., Вольвач О.В. та ін. Основи агрометеорології: 

Підручник. Одеса: Вид-во ТЗС. 2012.250 с.
4. Польовий А.М., Божко Л.Ю., Ситов В.М., Ярмольська О.Є. та ін. Практикум з 

сільськогосподарської метеорології. Одеса. 2002. 400 с.

арант освітньої програми Зоя БІЛОУСОВА


