
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

 
ФАКУЛЬТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА  

 
Силабус дисципліни «Метеорологія» 

 
1. Профіль дисципліни 

 
 
 
 
 

Кафедра біології  
та захисту лісу 

Освітній ступінь – бакалавр 
Галузь знань: 20 Аграрні науки та продовольство 
Спеціальність: 205 Лісове господарство 
Освітньо-професійна програма: Лісове господарство 
Кількість кредитів – 5 
Загальна кількість годин – 150 
Рік підготовки, семестр – 1-й рік; 2-й семестр 
Компонент освітньої програми: обов’язкова 
Цикл підготовки: професійний 
Мова викладання: українська 

 
2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) 
к.б.н., ст. викладач Швець М. В. 
 

Профайл викладача(-ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/fakultet-lisovogo-gospodarstva/m-
about-elm/m-sklad-elm/shvets-maryna-vasylivna 
 

Контактна інформація 

Швець М. В. 
моб. тел. +38-096-685-93-62 
e-mail: marina_lis@ukr.net 
 

Сторінка курсу в Moodle http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=1839 

Консультації 

Швець М. В. 
Онлайн консультація через Zoom, Viber щочетверга з 
16.00 до 18.00 
 

 

3. Анотація до дисципліни 
 «Метеорологія» є дисципліною обов’язкової компоненти навчального плану  

циклу дисциплін загальної підготовки, яка забезпечує підготовку фахівців спеціальності 
205 «Лісове господарство». Основним завданням дисципліни є створення базових знань, 
що пов’язані з ознайомлення студентів з будовою атмосфери, складом атмосферного 
повітря, надходженням та перетворенням у атмосфері сонячної радіації, розподілом та 
змінами атмосферного тиску, температури, вологості, тепловим та водним режимами. 
Ознайомлення з метеорологічними приладами та набуття навиків проведення вимірювань 
параметрів основних метеорологічних величин. Завданням дисципліни є набуття знань 
щодо функціювання кліматичних систем та особливостей їх формування. 

 
4. Мета та цілі дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з основними 
закономірностями фізичних процесів та явищ в атмосфері та прилеглих до неї верхніх 
шарів ґрунту, розподілом метеорологічних величин та чинниками, що визначають 



формування погоди та клімату.  Метеорологія та кліматологія є комплексною наукою, що 
вивчає атмосферні явища та процеси в нижній атмосфері (метеорологія) та умови 
формування при цьому погоди і клімату Землі. Дисципліна закладає основи вивчення 
закономірностей формування природного середовища: атмосфери, педосфери та 
гідросфери, взаємозв’язки та взаємозалежності між процесами, що протікають в них. 

 
Цілі курсу та компетентності, на формування яких націлена дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми у галузі лісового і мисливського господарства або у процесі 
навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів лісівничої науки і 
характеризується комплексністю та відповідністю 
природних зональних умов. 
ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
СК 6. Здатність вибрати типове обладнання та інструменти для вирішення 
сформульованого завдання, а також оцінити економічну ефективність його виконання. 

 
5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна 
 

Заочна 
 

Лекції 40 8 
Практичні / лабораторні 40 8 
Самостійна робота 70 134 

 
5.2. Формат дисципліни 

Формат проведення дисципліни «Метеорологія»: очний, за умов карантину – 
змішаний (поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного навчання 
через систему Moodle), дистанційний. 

 
5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

1. Теми лекцій 

№
 з

/п
 

Т
ем
а 

 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма 

 

заочна 
форма 

 
Модуль 1 

1 Т1 Атмосфера 4 1 
2 Т2 Сонячна радіація 4 1 
3 Т3 Температурний режим ґрунту 4 1 
4 Т4 Температурний режим повітря 4 1 
5 Т5 Водяна пара в атмосфері 4  

Модуль 2 
6 Т6 Опади, сніговий покрив 4 1 
7 Т7 Ґрунтова волога 4 1 
8 Т8 Вітер, погода, прогноз погоди 4 1 
9 Т9 Екологічно небезпечні метеорологічні явища 4 1 
10 Т10 Клімат 4  

Разом: 40 8 



2. Теми практичних занять 
 
№ з/п

 
Тема 

 
Назва теми 

Кількість годин

денна 
форма 

заочна 
форма 

Змістовий модуль 1. Загальні питання метеорології 
1 Т2 Вивчення метеорологічних величин 3 1 
2 Т2 Розрахунок основних характеристик термодинаміки атмосфери 3 1 

Змістовий модуль 2. Радіаційний, тепловий та водний режими атмосфери 
3 Т3 Визначення основних параметрів сонячного випромінювання 3  

4, 5 Т3 Розрахунок радіаційного балансу земної поверхні 4
 

6 Т3 Розрахунок теплового балансу земної поверхні 3 
7 Т3 Розрахунок теплового режиму атмосфери 4 1 

8, 9 Т3 Оцінка ресурсів сонячної радіації і тепла 4 1 
10 Т4 Оцінка ресурсів вологи 4 1 
11 Т4 Розрахунок основних параметрів вітру і хмар 4 1 

Змістовий модуль 3. Погода, її формування і прогноз 
12 Т5 Вивчення синоптичних карт 4 1 
13 Т6 Оцінка несприятливих погодних явищ 4 1 

Разом 40 8 
 

 
5.4. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 
оцінювання дисципліни 

Участь у роботі впродовж семестру/залік – 60/40 

Вага кожної активності 
здобувача вищої освіти 
 

Відвідування лекцій – 1 бал 
Практичні – 2 бали за 1 заняття 

Самостійна робота  – 0,5 бали за 1 питання, Модульна 
контрольна робота 1 бал за 1 питання, Індивідуальні 

завдання (реферат) – до 5 балів 
Умови допуску до 
підсумкового контролю 

60 балів 

Критерії оцінювання залік за 100-бальною шкалою  
 
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. 

6. Результати навчання 
Знання метеорології необхідні фахівцям лісогосподарського профілю при визначенні 
впливу несприятливих метеорологічних явищ лісову рослинність, обробці 
метеорологічної інформації і прогнозуванні стану і зміни погоди. 

 
Програмні результати навчання 

 
РН 4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними 
знаннями для вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства. 
РН 6. Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, інструментів для 
організації виробничого процесу з урахуванням екологічних, технічних та технологічних 
можливостей. 
 
 
 



7. Пререквізити 
 
Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння кредитів із вищої 

математики, фізики, географії. 
 

8. Політики дисципліни 
Студенту рекомендовано не пропускати заняття, мати відповідний зовнішній 

вигляд, старанно виконувати завдання, брати активну участь в навчальному процесі. У 
разі відсутності через хворобу надати відповідну довідку. Пропущені заняття 
відпрацьовувати у визначений час за попередньою домовленістю із викладачем. За 
об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 
відбуватись індивідуально (в он-лайн формі). Списування під час здачі тестів модулів та 
екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів).  

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 
нижчу оцінку.  

 
9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 
засобами, і передбачають використання презентацій. Практичні заняття проводяться у 
навчальних аудиторіях із використанням метеорологічних приладів, у комп’ютерних 
класах, де встановлено програмне забезпечення Microsoft Office. Передбачено 
використання дистанційної платформи Moodle, виконання тестових завдань у Google 
Forms. 

10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
 

Основна 
1. Вінічук М. М. Навчальне видання практикум з метеорології та кліматології. 

Електронне видання. 2019. 102 с.  
2. Воронов Г. С., Проценко Г. Д. Основи метеорології: [навч.посібник]. Київ: 

Київський університет. 2002. Ч.1. 160 с. 
3. Воронов Г. С. Основи метеорології: [навч. посібник]. Київ: Київський 

національний університет. 2004. 149 с. 
4. Долгілевич М. Й. Метеорологія та кліматологія. [навч. посібник]. Житомир: 

ЖДТУ, 2005. 325 с. 
5. Долгілевич М. Й., Радіонова Т. М. Практикум з метеорології та кліматології. 

[навч. посібник]. Житомир: ЖІТІ, 2002. 201 с. 
6. Чернюк Г. В., Лихолат В. Метеорологія і кліматологія. Тернопіль : Підручники і 

посібники, 2005. 112 с.  
 

Додаткова 
1. Алисов Б. П., Полтораус М. И. Климатология. Москва: Наука, 1985. 264 с. 
2. Захаревская Н. Н. Метеорология и климатология. Москва: Колос, 2005. 128 с. 
3. Матвеев Л.Т. Курс общей метеорологии. Физика атмосферы. Лениград: 
Гидрометеоиздат, 1984. 751 с. 
4. Хргиан А.Х. Физика атмосферы. Т. 1, 2. Лениград: Гидрометеоиздат, 1978. 319 с. 
5. Хромов С.П. Метеорология и климатология для географических факультетов. 
Лениград: Гидрометеоиздат, 1983. 455 с. 

 
 
 
 



 


