
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АГРОМЕТЕОРОЛОГІЯ» 

для здобувачів вищої освіти  
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освітньо-професійної програми   Захист і карантин рослин 

спеціальності  202-  Захист і карантин рослин 

 

Мета вивчення навчальної дисципліни  «Агрометеорологія» є 

формування у майбутніх фахівців  базису  професійних знань, необхідних для  

аналізу кліматичних і погодних умов у період росту і розвитку рослин з метою 

формуванння на його основі об’єктивних висновків і рекомендацій щодо 

регулювання технологій вирощування культур задля  отримання  

максимального  та стабільного врожаю.  

Основні завдання навчальної дисципліни «Агрометеорологія» є 

забезпечити підготовку фахівця до професійної діяльності, реалізацію на 

практиці шляхів удосконалення підвищення урожайності 

сільськогосподарських культур, підвищення  продуктивності праці у 

сільському господарстві з врахуванням впливу метеорологічних, кліматичних 

та гідрологічних умов. 

Програма навчальної дисципліни: 

Предмет і завдання агрометеорології. Атмосфера, її склад, будова та основ-

ні властивості.  Сонячна радіація та її вплив на застосування пестицидів в сіль-

ському господарстві. Термічний режим ґрунту і повітря, їх вплив на засто-

сування пестицидів в сільському господарстві. Вода в атмосфері  і ґрунті, її 

вплив на застосування пестицидів в сільському господарстві. Вітер та його 

способи врахування при застосування пестицидів в сільському господарстві. 

Небезпечні для сільського господарства метеорологічні явища та  методи боро-

тьби з ними. Принципи і методи сільськогосподарського оцінювання клімату. 

Агрометеорологічні прогнози. Прогнозування  враження сільськогосподарських 

культур та оптимізація захисту рослин. 

 



У результатs засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти будуть  

сформовані наступні компетентності: 

загальні:: 

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

- Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

- Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

фахові:  

- Базові знання з агрономічних дисциплін (рослинництво, землеробство, 

селекція і насінництво сільськогосподарських культур, агрохімія, 

агрометеорологія, плодівництво, овочівництво, ґрунтознавство, 

кормовиробництво, механізація в рослинництві, фітопатологія, 

ентомологія, фітофармакологія та інші). 

- Знання та розуміння основних біологічних і агротехнологічних 

концепцій, правил і теорій, пов’язаних з вирощуванням 

сільськогосподарських та інших рослин.  

- Вміти застосовувати фахові компетентності, щоб претендувати на 

первинні посади з агрономічних спеціальностей. 

Програмні результати навчання: 

- Здатність володіти на операційному рівні методами спостереження, 

опису, ідентифікації, класифікації, а також культивування об’єктів і 

підтримання стабільності агроценозів із збереженням природного 

різноманіття 

- Вдосконалювати знання і навички за допомогою довідкової та 

нормативної літератури, відповідної документації для вирішення 

виробничих завдань, пов’язаних з професійною діяльністю. 

. 

Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 

«Агрометеорологія» є лекції, лабораторні заняття та самостійна робота 

здобувачів вищої освіти. 

 

 


