
АНОТАЦІЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АГРОМЕТЕОРОЛОГІЯ» 

для здобувачів вищої освіти  
освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 201 «Агрономія»  

 
Цикл професійної та практичної підготовки. 
Загальнакількість годин та кредитів становить 72годин 2 кредитів ЄКТС. 
Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти – 

обов’язкова. 
Програма навчальної дисципліни «Агрометеорологія» складена відповідно 

до освітньо-професійної програми підготовки ОКР «Бакалавр» за спеціальності 
6.090101 «Агрономія». 

Мета навчальної дисципліни: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.  
Завдання навчальної дисципліни: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: 

Тема 1. Предмет і завдання агрометеорології. Атмосфера, її склад, будова 
та основні властивості.   
Тема 2. Сонячнарадіація та їїзначеннядлясільськогогосподарства 
Тема 3. Термічний режим ґрунту і повітря. 
Тема 4. . Вода ватмосфері  і ґрунті. 
Тема5.Атмосферний тиск і циркуляція атмосфери. Вітер та його способи 
врахування у сільськогосподарському виробництві. 
Тема 6.Небезпечні для сільського господарства метеорологічні явища та  
методи боротьби з ними. 
Тема7.  Принципи і методи сільськогосподарського оцінювання клімату. 
Агрокліматичні умови і ресурси. Агрокліматичне районування. 
Агрометеорологічні прогнози. 

У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти будуть 
сформовані наступні компетентності : 
Загальні компетентності: 

– здатність до  абстрактного мислення, аналізу і синтезу; 
– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
– знання та розуміння предметної області професійної діяльності; 
– навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
– здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 
– здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
– здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 
– здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 



– вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 
– здатність працювати автономно; 
– прагнення до збереження навколишнього середовища. 

 
 
*** Спеціальні предметні компетентності: 

– вміти аналізувати закономірності формування і просторово-часового 
розподілу основних метеорологічних чинників ( сонячної радіації, 
термічного режиму повітря і ґрунту, опадів, снігового покриву, вологості 
ґрунту тощо) та їх впливу на процеси росту і розвитку 
сільськогосподарських культур; 

– оцінювати умови формування несприятливих для сільського  
виробництва явищ погоди, застосовувати агрометеорологічні критерії 
оцінювання їх шкодочинності,  та способи  послаблення негативного 
впливу; 

– застосовувати принципи  сільськогосподарського оцінювання ресурсів 
клімату, методи  загального та  спеціалізованого агрокліматичного 
районування та сільськогосподарського виробництва  
агрометеорологічною інформацією; 

Результати навчання: 
– умінняправильно та всебічно врахувати постійні кліматичні особливості 

місцевості, а також  поточні та очікувані умови погоди; 
– врахувати особливості  поточних погодних умов необхідних для 

уточнення строків проведення всіх заходів з догляду за  
сільськогосподарськими культурами; 

– умінняоцінювати і визначати сорти рослин оптимальні для погодно-
кліматичних умов господарства; 

– оптимізувати посівні площі та  диференційовано застосувати агротехніку, 
раціонально використовувати мінеральних та органічних добрива з 
врахуванням постійних кліматичних особливості місцевості, а також  
поточної та очікуваної погоди; 

– навички оцінювання, інтерпретації й синтезу теоретичної інформації та 
практичних, виробничих і дослідних даних в галузях 
сільськогосподарського виробництвапов’язаних з технологічними 
процесами в агрономії;  

– уміння обґрунтовано використовувати заходів боротьби з 
несприятливими для сільського господарства метеорологічними 
явищами.;  

– навички управліннякомплексними діями або проектами, відповідальність 
за прийняття рішень у конкретних виробничих умовах;  

– вміти застосовувати фахові компетентності. 
 

Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 
«Агрометеорологія»  є лекції, лабораторні заняття та самостійна робота 
здобувачів вищої освіти. 
 
Вид підсумкового контролю –залік. 
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