
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ  
УНІВЕРСИТЕТ  

 
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРАВА 

 
Силабус дисципліни  

“МЕТЕОРОЛОГІЯ ТА КЛІМАТОЛОГІЯ”  
 

1.Профіль дисципліни  
 
 
 
 
 

Кафедра біоресурсів. 
аквакультури та природничих 

наук  

Освітній ступінь – перший (бакалаврський)  
Галузь знань: 10 «Природничі науки»  
Спеціальність: 103 «Науки про Землю»  
Освітньо-професійна програма «Науки про Землю»  
Кількість кредитів – 5,0  
Загальна кількість годин – 150  
Рік підготовки семестр 3-й  
Компонент освітньої програми: (обов’язкова  
/варіативна) обов’язкова  
Цикл підготовки: (загальний/ професійний) професійний 
Мова викладання: українська  

 
2.Інформація про викладача 

Викладачі  
Митропольський Олексій Юрійович, 
Клименко Тетяна Вікторівна 

Профайл викладачів  
http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-about-
grunt-zml/m-sklad-grunt-zeml/radko-tetyana-viktorivna 

Контактна інформація  Тел. 097 39-48-522, контактний E-mailtatiana-radko@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle 
http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=1229 

Консультації  
Онлайн консультація через Zoom, Viber щовівторка з  
14.00 до 17.00  

 
3.Анотація до дисципліни  

Короткий опис курсу та його актуальність 
Навчальна дисципліна „Метеорологія та кліматологія” вивчає основні метеорологічні 

елементи, які формують фізичний стан атмосфери, тобто погоду. Це сонячна радіація, 
температура повітря і ґрунту; вологість повітря; опади, їх формування та інтенсивність, 
атмосферний тиск і його вплив на баричне поле Землі та вітер, атмосферну циркуляцію, яка 
включає загальну схему циркуляції, формування циклонів і антициклонів та погоду в них. 

 
4.Мета та цілі дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Метеорологія та кліматологія» є:вивчення 
метеорологічних елементів та їхнього сумарного впливу на погоду; вивчення типів 
формування клімату та кліматичних умов окремих територій; вивчення ґенези та напрямку 
сучасних змін клімату та їхній можливий вплив на екосистеми;вивчити основні атмосферні 
явища та процеси, що формують метеорологічний, кліматичний і екологічний стан планети 
та окремих її регіонів 

 

http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-about-grunt-zml/m-sklad-grunt-zeml/radko-tetyana-viktorivna
http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-about-grunt-zml/m-sklad-grunt-zeml/radko-tetyana-viktorivna
http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=1229


Шифр  Результат навчання  
ПР05 Вміти проводити польові та лабораторні дослідження. 
ПР08 Обґрунтовувати вибір і використовувати польові та лабораторні методи 

для аналізу природних та антропогенних систем і об’єктів. 
ПР09 Вміти виконувати дослідження геосфер за допомогою кількісних методів 

аналізу.  

 
 

Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами 

 

Компетентності Програмні результати навчання 
ПР05 ПР08 ПР09 

СК15  +     
СК20    +  +  

 
Спеціальні: 

СК15. Здатність здійснювати збір, реєстрацію і аналіз даних за допомогою відповідних методів 
і технологічних засобів у польових і лабораторних умовах. 
СК20. Здатність самостійно досліджувати природні матеріали (у відповідності до спеціалізації) 
в польових і лабораторних умовах, описувати, аналізувати, документувати і звітувати про 
результати. 

 
5.Організація навчання 

5.1.Обсяг дисципліни 
Вид заняття  Загальна кількість годин  

Денна  Заочна  
Лекції  24 2 
Практичні / лабораторні  28 4 
Самостійна робота  98 144 

 
5.2.Формат дисципліни  

Формат проведення дисципліни змішаний (поєднання традиційних форм навчання з 
елементами електронного навчання через систему Moodle). Для заочної форми навчання 
можливим є поєднання очного та дистанційного форматів викладання дисципліни.  
 

5.3.Тематичний план начальної дисципліни 

  Назва теми  
Кількість годин  
денна  
форма  

заочна  
форма  

Змістовний модуль 1. Основні метеорологічні елементи та їхня 
характеристика 

 
1  Т1   Склад і будова атмосфери. Атмосферний тиск. Щільність 

повітря. 
2  

2  Т2  Температурний режим повітря та ґрунту. 2  
3 Т3 Водяна пара в атмосфері. Опади. 2  
4 Т4 Сонячна радіація та її екологічне значення. 2  

Те
ма 

 
№  
з/п  



5 Т5 Баричне поле й вітер. 2  
Змістовний модуль 2. Погода та її зміни 

 
6 Т6  Погода та її зміни. 2 2 

7 Т7  Повітряні течії в атмосфері. Циклони й антициклони. 2  
8 Т8-9  Прогнозування погоди. 2  

Змістовний модуль 3.Кліматологія 
 

9 Т10  Клімат. Класифікація кліматів Землі. Зміни та чинники 
формування клімату України. 

2  

10 Т11  Антропогенні зміни клімату. 2  
11 Т12 Оцінка впливу сучасного потепління на природні 

екосистеми і агроекосистеми. Небезпечні погодні явища в 
Україні. 

2 
 

 Всього 24 2 

 
 
 

5.4.Система оцінювання та вимоги  
Загальна система оцінювання дисципліни  Участь у роботі впродовж 

семестру/екзамен – 60/40  
Максимальна кількість балів за одиницю:  
лекції 1 бали,   
практичні – 1,5 бали за 1 заняття,  самостійна 
робота 3 бал,   
модульна контрольна робота 5 балів  

Максимальна кількість балів:  
лекції – 12 балів,   
практичні – 21 балів,   
самостійна робота 12 балів,  модульна 
контрольна робота 15 балів 

Вимоги до курсової роботи (проєкту)  –  
Умови допуску до підсумкового контролю  Виконання та захист практичних робіт  
Критерії оцінювання   

Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з 
кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із 
засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з 
рейтингу виконання начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та 
рейтингу підсумкового контролю – 40 балів.  

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з 
навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену у формі 
тестування. Екзаменаційні тести охоплюють програму навчальної дисципліни. Завданням 
екзамену є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та 
взаємозв’язків між окремими розділами, здатності використання для вирішення практичних 
задач тощо. Тестові питання мають теоретичне та практичне спрямування, які передбачають 
вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому місці та дозволяють 
діагностувати рівень підготовки студента і рівень його компетентності з навчальної 
дисципліни.   

Студент не може бути допущений до складання екзамену, якщо кількість балів, 
одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного та модульного контролю 
відповідно до змістового модуля впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. Студента 
слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами підсумкової 
перевірки успішності, дорівнює 60.   



Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку складання 
екзамену, дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на екзамені – 40. 
Підсумкові бали за екзамен складаються із суми балів за відповіді на тестові питання, що 
округлені до цілого числа.   

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 
екзамену та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою.  

 
6. Результати навчання 

За результатами вивчення дисципліни «Метеорологія та кліматологія» формуються 
такі результати навчання:  
ПР05. Вміти проводити польові та лабораторні дослідження. 
ПР08. Обґрунтовувати вибір і використовувати польові та лабораторні методи для аналізу 
природних та антропогенних систем і об’єктів. 
ПР09. Вміти виконувати дослідження геосфер за допомогою кількісних методів аналізу.  

 
7.Пререквізити 

Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни «Метеорологія 
та кліматологія» студент повинен знати: дисципліни, що містять знання, уміння й навички, 
необхідні для освоєння досліджуваної дисципліни: «Хімія», «Математика», 
«Грунтознавство», «Ботаніка», «Географія». 

 
8.Політики дисципліни 

Для одержання високого рейтингу необхідно виконувати наступні умови: 
- не пропускати навчальні заняття й не спізнюватися на них; 
- брати активну участь у навчальному процесі; 
- своєчасно виконувати навчальні завдання; 
- не відволікатися на сторонні справи під час занять; 
- не користуватися електронними гаджетами під час занять; 
- приділяти належну увагу завданням для самостійної роботи. 

Заохочується академічна активність та своєчасний захист лабораторних робіт.  
9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби)  

1. Метеорологічні прилади та обладнання 
2. Відвідування метеостанції м. Житомир 

 
10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни  

ОСНОВНА:  
1. Антонов В.С. Короткий курс загальної метеорології : Навчальний посібник /  В.С. 

Антонов. — Чернівці: « Рута », 2004. — 336 с.   
2.  Ткаченко Т.Г. Агрометеорологія: навч. посібник/ Т.Г. Ткаченко. – Х.: ХНАУ, 2015.- 

268 с. 
3. Божко Л.Ю. Агрометеорологічні прогнози. Практикум / Л.Ю. Божко. – ОДЕУ, 2012. – 

230 с. 
4. Долгілевич М.Й., Радіонова Т.М. Практикум з метеорології і кліматології. Навч. 

Посібник. – Житомир.- 2002. - 202 с.  
5. Долгілевич М.Й. Метеорологія і кліматологія. навч. посібник.- Житомир. – 2001- 243 

с. 
6. Примак І.Д. Агрометеорологія / І.Д. Примак. – ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – 576 с. 
7. Методичні вказівки з метеорології і кліматології. Радіонова Т.М., Радько Т.В.  
    Житомир.- 2011.- 111с.          
8. Гончарова Л.Д. Клімат і загальна циркуляція атмосфери : [ Навч. посібник  ] / 

Гончарова Л.Д., Серга Е.М., Школьний Є.П. — К. : КНТ, 2005. — 251 с. 



9. Ефимова В.М. Основыантропоклиматологии / В.Ефимова, А. Ярош. — Сімферополь : 
Таврия-Плюс, 2003. — 202 c. 

10. Захаревская Н.Н. Метеорология и климатология / Н. Н. Захаревская. — М. : Колос, 
2005. — 128 с. (каф. географії). 

11.  Михайленко М.М. Основи агрометеорології. – К.: Вища школа. Головне видавництво, 
1982. – 175 с. 

12.  Полевой А.Н. Сельскохозяйственнаяметеорология / А.Н. Полевой. – 
Гидрометеоиздат, 1992-450 с. 

13. Проценко Г.Д. Метеорологія і кліматологія: Навч. посібник. – К.: НПУ ім. М.П. 
Драгоманова, 2008. – 266 с. 

14. Чернюк Г.В. Метеорологія і кліматологія / Г. Чернюк, В. Лихолат. — Тернопіль : 
«Підручники і посібники», 2005. — 112 с.  

15. Чирков Ю.И. Агрометеороология / Ю.И. Чирков. – Л. Гидрометеоиздат: учеб., 1986. – 
293 с. 

16. Школьний Є.П. Фізика атмосфери.- Вид. Одеського гідрометеоінституту, 1997. – 698 
с. 

 
ДОДАТКОВА:  

1. Краткиепсихрометрическиетаблицы для агрометеорологическихпостов (по данням 
наблюдений психрометром аспирационным) [під ред. Руднєва Г.В.]. — Л. : 
Гидрометеорологическоеиздательство, 1982. — 78 с. 

2. Агрокліматичний довідник агронома. – К.: Урожай, 1964. – 159 с.  
3. Довідник з агрокліматичних ресурсів України. Агрокліматичні умови росту та 

розвитку основних сільськогосподарських культур. Серія 2, частина 2. – Київ: 
Український Гідрометцентр Державного Комітету України по гідрометеорології, 1993. 
- 718 с.  

4. Довідник з агрокліматичних ресурсів України. Агрокліматичні ресурси. Том I, серія 2, 
частина 1. - К.: Український Гідрометцентр Державного Комітету України по 
гідрометеорології, 1995. – 201 с.  

5. Науково-прикладний довідник з агрокліматичних ресурсів України (засушливі 
явища). Серія 2, частина 4. – К.: УкрГМЦДержгідромету України, 1995. – 206 с. 

6. Науково-прикладний довідник з агрокліматичних ресурсів України (середньообласні 
показники). Серія 2, частина 3.- К.: УкрГМЦДержгідромету України, 1994. – 61 с. 
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Завідувач кафедри ________________________________(М. М. Світельський) 
 
 
Обговорено та рекомендовано до затвердження навчально-методичною комісією факультету 
Протокол № 1 від «31» серпня 2020 р. 
 
Голова НМК факультету ____________________________(О.В. Іщук) 
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