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1. Опис навчальної практики  
 

Найменування  
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика  
навчальної дисципліни 

денна форма заочна форма 

Кількість кредитів – 1  

Галузь знань  
20 –  

Аграрні науки та 
продовольство 

 

Практична підготовка 
  
 

Модулів – 1 

Спеціальність 
201 «Агрономія» 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 1 1-й - 

 Семестр 

Загальна кількість  
годин − 30 

2-й - 
Практична робота 

Тижневих годин для  
денної форми навчання: 
аудиторних – 20 
самостійна робота 
студента − 10 

Освітній ступінь: 
бакалавр 

 

30 год. - 
Самостійна робота 
- - 

 
Вид контролю: 

залік 
 

2. Мета та завдання навчальної практики 
 

Навчальна практика - це одна з форм закріплення теоретичних знань дисципліни. 
 В завдання навчальної практики по "Агрометеорології" входить отримання студентами 

елементарних навиків з організації метеорологічної служби, проведення польових 
мікрокліматичних спостережень, обробки отриманих даних, вміння робити висновки, 
підготувати студентів до самостійного проведення метеорологічних спостережень. 

Крім того, проведення аналізу і узагальнення результатів польових спостережень 
повинні допомогти студентам в подальшому використанні експериментальних даних при 
курсовому проектуванню, наукових дослідженнях і при написанні дипломної роботи. 

Під час навчально - польової практики з агрометеорології студенти повинні провести 
мікрокліматичні маршрутні обстеження (мікроклімат) - це клімат не дуже великої 
території, обумовленої впливом рельєфу місцевості, рослинності, стану грунтів, відстанню 
до водоймищ і інших особливостей підстильної  поверхні. 

Через неоднорідність підстильної поверхні виникає різниця в даних метеорологічних 
елементах вже на близько один до одного розташованих ділянках. 

По вертикалі мікрокліматичні особливості розповсюджуються до висоти 1,5-2,0 м. Тому 
установку приладів і вимірювання величин метеорологічних елементів необхідно проводити 
на висоті 150 см (висота, близька до висоти психрометричної будки) і на 20 см від поверхні 
грунту. Місце проведення мікрокліматичних маршрутних обстежень -  навчально-дослідне 
поле Поліського національного університету та поля ТОВ "Зоря" (с. Зарічани).   

Мета навчальної практики - поглибити, закріпити та удосконалити знання 
студентів, які вони отримали при вивченні курсу агрометеорологія, а також оволодіння 
первинними навичками про атмосферу, погоду, клімат та роботу у польових та лабораторних 
умовах.  

Основні завдання практики: 
 1) Закріпити й поглибити знання про атмосферу, погоду і клімат, їх вплив на сільське 

господарство, які були отримані на лекціях та лабораторних заняттях.   
2) Удосконалити навички роботи з метеорологічними приладами.  



     3) Навчитися організовувати і проводити спостереження за метеорологічними 
елементами на навчально-дослідному полі Поліського національного університету, 
ознайомитися з роботою метеостанції аеропорт (м. Житомир) та відвідати обласне бюро 
погоди (м. Житомир). 

4) Навчитися проводити мікрокліматичні спостереження за робочою програмою.  
5) Оволодіти вмінням обробки та аналізу результатів метеорологічних та 

мікрокліматичних спостережень.  
6) Одержати навички організації спостереження за погодою, організація 

мікрокліматичних спостережень.  
7) володіти методикою і правилами організації агрометеорологічних спостережень; 
 8) володіти методикою проведення вимірювань за допомогою метеорологічних приладів;    
9) користуючись методами первинного опрацювання, аналізу і узагальнення отриманих 
результатів вимірювань, отримувати кількісні та якісні характеристики погодних і 
кліматичних умов; 

У результаті проходження практики студент повинен  
студент повинен знати:  
 основні метеорологічні елементи, їхню суть і фізичний зміст; 
 поняття про сонячну радіацію, її види, явища, пов’язані із розсіюванням радіації, 

які є головними чинниками у формуванні врожаю с.-г. культур; 
 основи методики метеорологічних спостережень та організації їх у с-г 

господарствах; 
 процеси надходження сонячного тепла на підстильну поверхню, його розподіл і 

вплив на перерозподіл повітряних мас і вологи; 
 причини формування циклонів та антициклонів та погоду в них; 
 основи утворення хмар та випадання опадів;  
 основи циркуляції атмосфери, поняття циклонів та антициклонів, процеси, що 

супроводжують проходження атмосферних фронтів; 
 класифікацію кліматів Землі;  
  несприятливі явища для сільськогосподарського виробництва;  
 поняття про кліматичні ресурси та кліматичне районування території; 
 вплив антропогенної діяльності на процеси потепління; 
 географічний розподіл різних кліматичних елементів; 
 клімат України та  Житомирської області. 
 будову та загальні особливості атмосфери Землі, основні фізичні процеси, що в 

ній відбуваються;  
 фізичні процеси і географічні чинники, які формують клімат Землі;  
 причини формування парникового ефекту;  

причини формування погодних умов, прогнозування погоди; 
  студент повинен вміти:  

 давати оцінку різним метеорологічним елементам; 
 за синоптичною картою давати короткотерміновий прогноз погоди певної 

місцевості;  
 складати прогноз погоди за місцевими ознаками;  
  вимірювати інтенсивність сонячної радіації; температуру грунту та повітря,  

           відносну вологість повітря, напрямок і швидкість вітру, опади, атмосферний  
тиск, вологість грунту; 
 складати прогноз погоди за місцевими ознаками, прогнозувати несприятливі для 

сільського господарства явища погоди;  
 прогнозувати розвиток сільськогосподарських рослин та шкідників і хвороб;  
 робити оцінку агрокліматичних умов вирощування сільськогосподарських 

культур; 
 складати кліматичну характеристику території; 
 оцінювати виникнення та стадії розвитку циклонів; 
 оцінювати типи та форми атмосферної циркуляції; 



 давати оцінку факторам формування клімату України; 
 давати оцінку причинам виникнення несприятливих погодних явищ (посух, 

суховіїв, приморозків тощо); 
 оцінювати причини і негативні наслідки сучасного потепління; 
 провести оцінку впливу різних метеорологічних явищ на екологічну ситуацію. 
 визначати атмосферний тиск за допомогою ртутного барометра, анероїда та 

барографа;  
 вимірювати температуру ґрунту, води, повітря та обробляти стрічки барографа;  
 вимірювати характеристики вологості повітря за допомогою психрометричних 

гігрометрів, волосяних гігрометрів та гігрографів;  
 визначати напрямок та швидкість вітру за флюгером, анеморумбографом,  

ручним та цифровим анемометром;  
 проводити комп’ютерну обробку даних метеорологічних станцій; 
 визначати кількість та форми хмарності за допомогою Атласу хмар;  
 вимірювати кількість опадів за дощоміром та їх інтенсивність за плювіографом;  
 вимірювати висоти, щільності та водності снігового покриву за допомогою 

снігомірних рейок та вагового снігоміра;  
 складати графіки річного ходу основних метеорологічних елементів для одного 

або двох пунктів та аналізувати ці графіки;  
 застосовувати метеорологічні знання при вирішенні завдань щодо оцінки 

об'єктів, напрямків і швидкостей атмосферної міграції різноманітних 
забруднювачів довкілля; 

 проводити обробку та аналіз кліматологічних спостережень, виявляти зв'язки 
між кліматичними та екологічними процесами. 

В програму мікрокліматичної маршрутної зйомки входять спостереження за 
сумарною та розсіяною радіацією сонця і відбитою короткохвильовою радіацією 
поверхні грунту, вимірювання температури повітря і грунту, відносної вологості 
повітря, швидкості вітру, атмосферного тиску, а також візуальні спостереження за 
хмарністю та сонячним сяйвом. 

 
Цілі курсу та компетентності.  
ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з 
агрономії, що передбачає застосування теорій та методів відповідної науки і 
характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 
ЗК 06. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ЗК 07. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
СК 03. Знання та розуміння основних біологічних і агротехнологічних концепцій, 
правил і теорій, пов’язаних із вирощуванням сільськогосподарських та інших рослин. 

3. Очікувані результати навчання з дисципліни 
 

Програмні результати навчання  
 Шифр  Результат навчання  

РН 06. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі, 
необхідному для володіння відповідними навичками в галузі агрономії. 

РН 08. Володіти статистичними методами опрацювання даних в агрономії. 
РН 09. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису 

ідентифікації, класифікації, а також культивування об'єктів і підтримання 
стабільності агроценозів із збереженням природного різноманіття. 

 
ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ ТА СТУДЕНТІВ:  

Керівник практики:  
- проводить всіх організаційні заходи перед виходом студентів на практику: інструктаж про 
порядок проходження практики, надає студентам необхідні документи (щоденники, 



календарний план, індивідуальне завдання та інші методичні рекомендації);  
- знайомить студентів про форму звітності з практики, яку прийнято на кафедрі, а саме: 
подання щоденника спостережень та письмового звіту;  
- забезпечує високу якість проходження практики відповідно до програми; 
 - контролює забезпечення нормальних умов праці студентів та проводить з ними обов'язкові 
інструктажі з охорони праці та техніки безпеки тощо;  
- контролює виконання студентами правил поведінки на місцях проведення практики, веде 
журнал відвідування студентами практики; 
Студенти при проходженні навчальної практики зобов’язані: 
 - до початку практики одержати від керівника практики консультації щодо оформлення всіх 
необхідних документів;  
- своєчасно приступити до практики; 
- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівки її 
керівника;  
- вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки; 
-  нести відповідальність за виконану роботу;  
- своєчасно здати необхідну звітну документацію та захистити звіт. 

 
4. Програма навчальної практики 

Модуль 1. Навчальна практика з «Агрометеорології»  
Змістовний модуль 1. Погода і клімат. Агрометеорологія у сільському господарстві. 
Тема 1.  Значення агрометеорології для агросфери 
Тема 2. Методи польових  та лабораторних досліджень в агрометеорології. 
Тема 3. Вимірювання атмосферного тиску. 
Тема 4. Методи  і  засоби  вимірювання  сонячної  радіації  і  ефективного випромінювання. 
Тема 5. Вимірювання температури повітря.  
Тема 6. Вимірювання температури ґрунту. 
Тема 7. Методи і засоби вимірювання і розрахунку вологості повітря. 
Тема 8. Вимірювання напрямку та швидкості вітру.  
Тема 9. Прогноз строків появи хвороб і шкідників сільськогосподарських культур. 
Тема 10. Агрокліматичне районування сільськогосподарських культур.  

 
4. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

№ 
з/п  

Назва теми К-ть 
годин 

Змістовий модуль 1. Погода і клімат.  Агрометеорологія у сільському господарстві. 
1 Інструктаж з техніки безпеки.   

Тема 1. Значення агрометеорології для агросфери. 
3 

2 Тема2. Методи польових  та лабораторних досліджень в 
агрометеорології. 

3 

3 Тема 3. Вимірювання атмосферного тиску.  
4 Тема 4. Методи і  засоби  вимірювання  сонячної  радіації  і  ефективно  

випромінювання. 
3 

5 Тема 5. Вимірювання температури повітря.  3 
6 Тема 6. Вимірювання температури ґрунту. 3 
7. Тема 7. Методи і засоби вимірювання і розрахунку вологості повітря. 3 
8 Тема 8. Вимірювання напрямку та швидкості вітру.  3 
9 Тема 9. Прогноз строків появи хвороб і шкідників сільськогосподарськ  

культур. 
3 

10 Тема 10. Агрокліматичне районування сільськогосподарських культур.  3 
Всього 30 

 



 
Величину сумарної, розсіяної і відбитої сонячної радіації вимірюють над 

посівами і в посівах на середині травостою. Спостереження за вологістю і 
температурою повітря, швидкістю вітру - на двох висотах: 20 і 150 см від поверхні 
грунту; за температурою грунту - на поверхні його. 

 
ПРИЛАДИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ МІКРОКЛІМАТИЧНОЇ МАРШРУТНОЇ З'ЙОМКИ 

Під час проведення навчальної практики використовують такі прилади: 
термоелектричні піранометри, гальванометри, аспіраційні психрометри, ручні 
анемометри, строкові, мінімальні і максимальні термометри, барометр - анероїд. 

 
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ПОЛЬОВОЇ ПРАКТИКИ 

Під час навчальної практики з агрометеорології студенти виконують такі роботи: 
- ознайомлення з методикою проведення практики, повторюють будову приладів і 
порядок ведення спостережень за їх допомогою, обробку даних спостережень по 
таблицях і графіках; 
- проводять мікрокліматичні градієнтні спостереження в чотири строки на ділянках, 
обраних для роботи кожної бригади; 
- проводять розрахунки результатів спостережень, складають зведені таблиці, малюють 
графіки ходу метеорологічних елементів, складають звіт, який потім здають викладачу 
на перевірку і захист. 
- для ознайомлення з роботою метеостанції проводиться екскурсія в аеропорт (м. 
Житомир); 
 - відвідування обласного бюро погоди (м. Житомир). 

 
 ПОЯСНЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ ВІДПОВІДНИХ РОЗДІЛІВ 

ПРАКТИКИ 
Кожна навчальна група розділяється на 2-3 підгрупи для виконання спостережень в 

полі. В підгрупі обирається відповідальний, в обов'язки якого входить отримання 
комплекту приладів, здачу їх викладачу або лаборанту після виконання 
мікрокліматичних градієнтних спостережень.  

Мікрокліматичні градієнтні спостереження полягають в тому, що кожна бригада з 
комплектом приладів обирає точку з відома викладача, і здійснює відповідні 
вимірювання на двох рівнях від поверхні землі кожну годину в чотири строки 
спостережень. 

В останній день практики студенти здійснюють обрахунки за даними спостережень 
та складають повний письмовий  звіт, захищають його та отримують залік 

 
ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ ЗВЕДЕНОЇ ТАБЛИЦІ 

Обробку матеріалів зведеної таблиці (табл.1) розраховують за двома напрямками: 
- необхідно виявити відмінності в величинах метеорологічних елементів на двох 

рівнях приземного шару повітря (20 і 150 см). Для цього розраховують різницю 
температур, відносної вологості і т.д., які були виміряні на висотах 20 і 150 м від 
поверхні землі; 

-  порівняти між собою величини метеорологічних елементів, виміряних на різних 
ділянках та визначають відхилення між величинами метеорологічних елементів на 
даних ділянках, обрав за еталон ділянку, на якій здійснювала спостереження дана 
бригада. Відхилення можуть мати як позитивні, так і негативні значення. 
 

БУДОВА ГРАФІКІВ, ЗГІДНО ОТРИМАНИХ ДАНИХ 
Для того, щоб було краще уявити, як складається мікроклімат відповідних польових 

ділянок, необхідно побудувати графіки ходу метеорологічних елементів.  
Вихідні дані для будови графіків беруться з таблиці після обробки даних 

спостережень (середнє за два дні). 



Будова графіків повинна бути одно типовою: на горизонтальній вісі в масштабі 
відкладають значення часу спостереження, а на вертикальній - значення 
метеорологічних елементів.  

Необхідно побудувати такі графіки: 
1. Графік ходу відносної вологості повітря на двох рівнях вимірювання (20 і 150 см від 
поверхні землі). 
2. Графік ходу температури повітря (на двох рівнях вимірювання) 
3. Графік ходу температури поверхні ґрунту. 
4. Графік ходу швидкості вітру (на двох рівнях вимірювання). 
 

 АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ СПОСТЕРЕЖЕНЬ 
Результати проведених мікрокліматичних спостережень аналізуються кожним 

студентом по матеріалах розрахункової таблиці і по графіках ходу метеорологічних 
елементів. 

Студент повинен самостійно проаналізувати отримані результати, виявити найбільш 
контрастні величини в ході метеорологічних елементів та обґрунтувати причину, яка 
обумовила розрізненість в мікроклімату відповідних ділянок. 
 
 

СКЛАДАННЯ ПИСЬМОВОГО ЗВІТУ 
Студент повинен скласти короткий звіт по результатах навчальної практики. Викладач 

перевіряє його, підписує та виставляє студенту залік.  
До звіту надходять такі дані: 

1. Назва практики 
2. Опис місця проведення мікрокліматичних градієнтних спостережень. 
3. Які метеорологічні елементи вимірювали, якими приладами, на яких рівнях і в якій 
послідовності. 
4. Строк спостережень, стан погоди. 
5. Звіт підписується студентом. 
 

5. Індивідуальні завдання 
Оформлення звіту та щоденника практики та його захист. 

6. Методи навчання 
 Словесні (розповідь-пояснення, бесіда), наочні (ілюстрація, демонстрація), 

практичні, репродуктивний, проблемно-пошуковий, пояснювально-ілюстративний, 
дослідницький, перевірка та оцінювання знань, умінь і навичок.  

7. Методи контролю 
Усна перевірка, практична перевірка. 

8. Бали, які отримують студенти 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Порядок перерахунку рейтингових показників нормованої 100-бальної університетської 
шкали оцінювання в традиційну 4-бальну шкалу та європейську шкалу ЕСТS. Інтервальна 
шкала оцінок встановлює взаємозв’язки між рейтинговими показниками і шкалами оцінок. 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
82-89 В добре  74-81 С 
64-73 D задовільно  60-63 Е  
35-59 FX незадовільно з можливістю не зараховано з 



повторного складання можливістю 
повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 
9. Методичне забезпечення 

1. Робоча навчальна програма навчальної практики. 
2. Література.  
3. Метеорологічні прилади та обладнання.  
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9. Методичні вказівки «Метеорологія та кліматологія» студентам напрямів підготовки 

101 «Екологія», 201 «Агрономія»,  202 «Захист і карантин рослин» та 203 
«Садівництво та виноградарство» /Т.В. Клименко та ін. Житомир: Вид-во Поліського 
університету, 2021. 183с.  

10. Лабораторно-практичні вказівки з «Агрометеорології» студентам напрямів 
підготовки 201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин», 203 «Садівництво та 
виноградарство» 101 «Екологія» / Т.В. Клименко та ін. Житомир: Вид-во Поліського 
університету, 2021. 21 с.  

11. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт «Прогноз рівнів 
вмісту радіонуклідів у врожаю сільськогосподарських культур із урахуванням 
агрометеорологічних факторів» студентам напрямів підготовки 201 «Агрономія» та 
203 «Садівництво та виноградарство» / Т.В. Клименко та ін. Житомир: Вид-во 
Поліського університету, 2021. 11с.  
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