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Силабус дисципліни  

“ АГРОМЕТЕОРОЛОГІЯ”  
  

1. Профіль дисципліни  

  

  

  

  

  
Кафедра ґрунтознавства та 

землеробства  

Освітній ступінь – перший (бакалаврський)  

Галузь знань: 20  «Аграрні науки та продовольство»  

Спеціальність: 202 «Захист і карантин рослин»  

Освітньо-професійна програма «Захист і карантин 

рослин»  

Кількість кредитів – 5,0  

Загальна кількість годин – 150  

Рік підготовки семестр 3-й  

Компонент освітньої програми: вибіркова  

Цикл підготовки:  професійний  

Мова викладання: українська  

 

2. Інформація про викладача 

Викладачі 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,  

E-mail tatiana-radko@ukr.net  

Сторінка курсу в 

Moodle  
http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=1228  

Консультації  
Онлайн консультація через Zoom, Viber щовівторка з  

14.00 до 17.00  

  

3. Анотація до дисципліни  

Навчальна дисципліна «Агрометеорологія»  вивчає основні метеорологічні елементи, 

які формують фізичний стан атмосфери, тобто погоду. Дана дисципліна для студентів є  

базисом професійних знань, необхідних для аналізу кліматичних і погодних умов у період 

росту і розвитку рослин з метою формування на його основі об’єктивних висновків і 

рекомендацій щодо регулювання технологій вирощування культур та їх захист від 

шкідників та хвороб задля отримання максимальної урожайності. За час вивчення 

дисципліни студенти вчаться аналізувати кліматичні умови свого району, що дає 

можливість ефективно вести господарство. 

 

4. Мета та цілі дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Агрометеорології» є: формування у 

студентів знань та навичок із методики метеорологічних спостережень, ознайомлення з 

механізмами та процесами поглинання та розподілу тепла і вологи у приземному шарі 

атмосфери, закономірностей зміни погоди та впливу цих процесів на сільськогосподарське 

виробництво. Особлива увага приділяється способам попередження негативного впливу 

погоди на виробничі процеси.  

 

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=1228


Основні цілі дисципліни: 

1. Вивчення закономірностей формування метео- та кліматичних умов 

сільськогосподарського виробництва; 

2. Розробка методів кількісної оцінки впливу мете-елементів на стан ґрунту, розвиток 

рослин, формування урожаю, розвиток шкідників та хвороб, роботу механізмів та умови 

праці людей; 

3. Розробка методів агрометеорологічних прогнозів; 

4. Агрокліматичне районування, географічне розміщення різних культур. сортів та 

гібридів; 

5. Обґрунтування заходів меліорації земель, мікроклімату полів, впровадження нових 

технологій, диференційованого застосування агротехнічних заходів у відповідності до умов 

поточного року; 

6. Розробка методів зниження шкоди від несприятливих для с-г метеорологічних 

явищ. в тому числі і методів активного впливу на ці явища. 

 

Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

 

Компетентності Програмні результати навчання 

РН 05 РН 07 

ЗК 07  + + 

СК 3  + 

 

ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та пошуку.  

СК 3. Здатність прогнозувати процеси розвитку і поширення шкідливих організмів.   

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття  Загальна кількість годин  

Денна  Заочна  

Лекції  24 6 

Практичні / лабораторні  28 8 

Самостійна робота  98 136 

Всього 150 150 

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 

№ 

з/п 

Тема  

Назва теми  

Кількість годин  

денна  

форма  

заочна  

форма  

Змістовний модуль 1. Основні метеорологічні елементи та їх характеристика 

1  Т1  Агрометеорологія як наука. Предмет, завдання і методи 

досліджень. 

10 10 

2  Т2  Організація агрометеорологічних спостережень 10 10 

3 Т3 Атмосфера, її склад, будова та основні властивості 10 10 

Змістовний модуль 2. Головні метеорологічні елементи та шляхи їх ефективного 

використання у сільському господарстві 



4 Т4 Сонячна радіація та її значення для сільського господарства 10 10 

5 Т5 Температурний режим ґрунту і повітря 10 10 

6 Т6 Водяна пара в атмосфері та грунті та її значення для 

сільського господарства 
10 10 

7 Т7 Атмосферний тиск. Вітер та способи його врахування у 

сільськогосподарському виробництві 
15 15 

8 Т8 Небезпечні для сільського господарства метеорологічні 

явища та засоби боротьби з ними 
15 15 

Змістовний модуль 3. Клімат і його значення для сільського господарства. 

Агрометеорологічні прогнози. Агрометеорологічне забезпечення 

сільськогосподарського виробництва 

9 Т9 Методи та принципи сільськогосподарської оцінки клімату. 

Агрокліматичні умови і ресурси. Агрокліматичне 

районування 

15 15 

10  Т10 Агрометеорологічні прогнози. Фенологічні прогнози 15 15 

11 Т11 Методи прогнозів появи шкідників і хвороб 15 15 

12 Т12 Оцінка економічної ефективності від використання 

гідрометеорологічної інформації у сільськогосподарському 

виробництві 

15 15 

 Всього 150 150 

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,   

лабораторні – 1,5 бали за 1 заняття,  

самостійна робота 1 бал,   

модульна контрольна робота 5 балів  

Максимальна кількість балів:  

лекції – 12 балів,   

лабораторні – 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.  

Засвоєння здобувачем вищої освіти 

теоретичного та практичного курсу з 

навчальної дисципліни, сума балів, 

одержаних за результатами поточного 

контролю за всі види занять дорівнює 60. 

Критерії оцінювання 

 

1. 0-34 - F незадовільно з обов’язковим  

повторним вивченням дисципліни  

2. 35-59 – FX незадовільно з можливістю 

повторного складання 

3. 60-63 – Е зараховано 

4. 64-73 – D зараховано 

5. 75-81 – С зараховано 

6. 82-89 – B зараховано 

7. 90-100 – А зараховано 

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 

Шифр  Результат навчання  

РН 05 Коректно використовувати доцільні математичні і статистичні методи та 

інформаційні технології у професійній діяльності.  

РН 07  Складати  технологічні  карти  для  організації заходів із захисту рослин. 

 

7. Пререквізити 

Без обмежень. 

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 : навч. посіб. Чернівці: 

«Рута», 2004. 336 с.   

2.  Ткаченко Т.Г. Агрометеорологія: навч. посіб. Харків : ХНАУ, 2015. 268 с. 

3.  Божко Л.Ю. Агрометеорологічні прогнози. Практикум. ОДЕУ, 2012.  230 с. 
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6. Примак І.Д. Агрометеорологія. ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. 576 с. 

7. Методичні вказівки з метеорології і кліматології. Радіонова Т.М., Радько Т.В.    

Житомир. 2011. 111с.          

8. Методичні вказівки з метеорології та кліматології. Клименко Т.В., 

Трембіцька О.І., Журавель С.В., Радько В.Г., Федорчук С.В. Житомир. 2020. 183 с.     

9. Ефимова В.М., Ярош А. Основы антропоклиматологии  Сімферополь : Таврия-

Плюс, 2003. 202 c. 

10. Михайленко М.М. Основи агрометеорології. Київ : Вища школа. Головне 

видавництво, 1982. 175 с. 

11.  Проценко Г.Д. Метеорологія і кліматологія: Навч. посібник. Київ : НПУ ім. 

М.П. Драгоманова, 2008. 266 с. 

12. Чернюк Г.В. Лихолат В. Метеорологія і кліматологія. Тернопіль : «Підручники і 

посібники», 2005. 112 с.  

13. Радіонова Т. М. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних 

занять «Прогноз рівнів вмісту радіонуклідів у врожаю сільськогосподарських культур із 

урахуванням агрометеорологічних факторів» для студентів екологічних та агрономічних 

спеціальностей. / Т. М. Радіонова, Т. В. Радько. – Житомир: ЖНАЕУ, 2011. – 22 с. 

ДОДАТКОВА  

1. Радько Т.В., Радько В.Г., Матвійчук Н.Г. Фітосанітарний стан насаджень картоплі 

залежно від застосування соломи, сидератів та мінеральних добрив. Агропромислове 

виробництво Полісся. Збірник наукових праць «Агропромислове виробництво Полісся». – 

2013. – випуск 6. – С.26-29. 

2. Радько Т.В., Радько В.Г., Радіонова Т.М., Маковецький П.П. Ураженість картоплі 

фітофторозом та паршею звичайною в залежності від удобрення в коротко ротаційній 

сівозміні. Генетичні ресурси для селекції високопродуктивних сортів картоплі з добрими 

смаковими якостями. Методологія дегустації вітчизняних і зарубіжних сортів: всеукр. наук.-

практ.  конф., 28-29 березня 2013 р. Житомир: ЖНАЕУ, 2013. С. 36-37.  

3. Удосконалення елементів конструкцій оприскувачів для покращення технології 

захисту смородини чорної від шкідників / А.В. Бакалова, В.Є. Титаренко, В.Г. Радько, Т.В. 

Клименко, О.І. Трембіцька. «Східно-Європейський журнал передових технологій» № 3/1 

(87). 2017.  

4. Lisovyy M. Methodological approaches to the study and determination of the species 

condition of the entomological diversity of agricultural landscapes of the forest-steppe Ukraine / 

M. Lisovyy, S. Fedorchuk, T. Klymenko, O. Trembitska // SCIENTIFIC DEVELOPMENT AND 

ACHIEVEMENTS Volume 4. London. 2018.Р.111-122.  

5. Основи екологічного безпечного застосування пестицидів у інтегрованих системах    

захисту сільськогосподарських культур від шкідливих організмів агроценозів/ О.А. Дереча, 

М.М. Ключевич, А.В. Бакалова, Н.В. Грицюк, Н.М. Плотницька, Т.В. Клименко, В.Г. 

Радько,  Т.М. Тимощук. ЖНАЕУ, Житомир, 2019.  231с. 

6. Клименко Т.В., Федорчук С.В., Передній В.О., Шваб Д.С., Білоцерківська Л.В. 

Кореляційно-регресійна залежність розвитку фітофторозу  та альтернаріозу картоплі. 

Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сільське господарство 

сьогодення» (м. Житомир, 25 вересня 2019 р.) – Житомир: вид-во «ЖНАЕУ», 2019. С. 88-89.   

 

 



 
 


