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1. Анотація до курсу 

«Агрометеорологія» є нормативною дисципліною, яка спрямована на підготовку фахівців,      
гідрометеорологічною інформацією. До завдань викладання курсу агрометеорології належить дати      
оцінювати і враховувати метеорологічні та кліматичні умови у веденні сільськогосподарського виробниц  
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З агрометеорологією тісно пов’язане вивчення грунтознавства,  загального землеробства, рослинн     
інших сільськогосподарських дисциплін. 

 
Програмні компетентності (цілі курсу): 
− розуміння особливостей формування показників умов погоди; 
− здатність досліджувати агрометеорологічні показники; 
–  здатність користуватися приладами, які служать для фіксації та   вимірювання погодних характери  

     –     виконувати основні метеорологічні спостереження і розрахунки; 
− здатність використовувати гідрометеорологічну інформацію. 
− здатність формувати теоретичні та практичні рекомендації щодо розробки напрямів удоскон    

виробництва в різних грунтово-кліматичних зонах України. 
 

3. Формат курсу 
Основним форматом курсу є очний з використанням навчальної платформи для дистанційного навчан   
В рамках вивчення дисципліни «Агрометеорологія» передбачено проведення: 
− лекцій. За структурою заплановані лекції можливо поділити на вступні, тематичні, заключні, огл      

планується використання мультимедійного комплексу для наочного відображення представленого матер  
− семінарські заняття. На заняттях передбачається розгляд методичних основ аналізу агромет      

засвоєння матеріалу планується використання тестів, синоптичних карт, рефератів тощо ; 
− практичні заняття. На практичних заняттях планується засвоєння практичних розрахунків ус       

сільськогосподарське виробництво; 
− самостійна робота студентів буде проводитися з використанням різноманітних дидактичних метод   

 
4. Результати навчання 

− розуміння особливостей теоретичних основ, сутності та принципів агрометеорології; 
− здатність досліджувати стан погоди  користуватися та визначати йогороль у сільськогосподарсько   
     
        
             

      
 
 
 

     



Вид заняття лекції лабораторні заняття   

К-сть годин 22 26  

  
6. Ознаки курсу 

Рік викладання семестр спеціальність Курс, (рік навчання)  

2021 2 201 Агрономія 1  

  
 
 

7. Технічне й програмне забезпечення /обладнання 
 
Специфічні вимоги, які студент повинен врахувати відсутні 

 
 

8. Політики курсу 
Під час підготовки рефератів або есе до семінарських занять, проведення контрольних заходів ст     

академічної доброчесності, які визначено Кодексом доброчесності Уманського НУС. Жодні форми по     
толеруються. У випадку таких подій – реагування відповідно до Кодексу доброчесності Уманського НУС  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



9. Схема курсу 

Тиж. / 
дата / 
год. 

Тема, план, короткі тези 

Форма 
діяльності 
(заняття) / 

Формат 
 

Матеріали 
Література/ 

ресурси в 
інтернеті 

За  
 

 
 

 

 

Тиж. 1. 
2 акад. год. 

 

Тема 1. Атмосфера землі та її вплив на 
агропромислове виробництво: 

1. Предмет агрометеорології 
2. Основні етапи розвитку 

агрометеорології. 
3. Забезпечення с/г виробництва 

агрометеорологічною інформацією. 
 

Лекція 
F2F 

Презентац
ія 

 
 
 

1,2,4,5,6, 
7,11,12,13 

Пер  
пре  

  
  

Тиж. 2. 
2 акад. год. 

Тиж. 3. 
2 акад. год. 

Тема 1.Організація та програма 
проведення спостережень на 
метеорологічних станціях і постах. 

Завдання: 1. Ознайомитись з 
організацією та проведенням 
спостережень на метеорологічних 
станціях і постах; 

     2. Ознайомитись з організацією та 
проведенням спостережень на 
метеорологічній станції Умань. 
 

Практичне 
заняття 

(індивідуальна та 
групова робота) 

F2F 

Відвідува
ння 

метеостан
цій, а за 

несприятл
ивих умов 
презентац

ія 

8,10, 
1,2,4,5,6, 
7,11,12,13 

Студент   
метеоста    

метеостанцію    
у робочому зо    

організації і  

 
 

  
 



Тиж. 3. 
2 акад. год. 

 

Тема2.Сонячнарадіація та 
їївикористання при 
вирощуваннісільськогосподарських 
культур 

1. Сонячна радіація і її спектральний 
аналіз. 

2. Динаміка сонячної радіації в 
атмосфері і її вплив на підстилаючу 
поверхню. 

3. Значення сонячної радіації для 
рослин. 

4. Фактори сонячної радіації,що 
безпосередньо впливаютьна 
сільськогосподарське виробництво. 

 

Лекція 
F2F 

Презентац
ія 

 
 
 
 
 
 
 

1,2,4,5,6,7
,14,15,16,
17,18,19 

Пер  
пре  

  
  

Тиж. 4. 
2 акад. год. 

Тиж. 5. 
2 акад. год. 

Тема 2.Сонячна радіація в атмосфері і на 
земній поверхні. 

Завдання: 1. вивчити будову приладів, 
які використовуються для виміру 
елементів сонячної радіації; 
2. розв’язати практичні задачі по 

вивченню елементів сонячної радіації. 
 

Практичне 
заняття 

(індивідуальна та 
групова робота) 

F2F 

Методичні 
вказівки 

8,10, 
1,2,4,5,6,7
,14,15,16,
17,18,19 

Розв’язок   
показників   
Студент за  

шифром   
методичних    

(при цьо   
обов’язко    
обґрунтов   

   
 

  
  

 
  

  

 



Тиж. 4. 
2 акад. год. 

 

Тема 3.Температурний режим грунту  і 
повітря 

1. Температурний режим земної 
поверхні. 

2. Фактори, від яких залежить 
температурний режим ґрунту. 
Теплофізичні властивості ґрунту. 

3. Добовий хід та амплітуда коливань 
температури.  

4. Значення температури для 
сільськогосподарського виробництва та її 
регулювання. 

 

Лекція 
F2F 

Презентац
ія 

1,2,4,5,6,7
,20,21,22,

23,24 
 

Пер  
пре  

  
  



Тиж. 6. 
2 акад. год. 

Тиж. 7. 
2 акад. год. 

Тема 3.Температурний режим грунту  і 
повітря 

Завдання:1. Вивчити будову 
термометрів, які використовуються для 
визначення температурного режиму 
повітря і ґрунту; 

2. Вивчити методику виміру 
температури повітря і ґрунту; 

3.Побудувати графік річного ходу 
температури повітря; 

4. Визначити глибину промерзання 
ґрунту. 

 

Практичне 
заняття 

(індивідуальна та 
групова робота) 

F2F 

Методичні 
вказівки 

8,10, 
1,2,4,5,6,7
,20,21,22,

23,24 
 

Студенти   
середньомісяч   
повітря будую    
ходу темпера  

 Розрахо   
агрокліматич  
вегетаційного  

1. Визначит   
коливань тем  
2. Визначит    
температури    
50С, 100С, 15  
3. Визначит   

безморозн    
температу    

4. Визначит   
вегетацій    
температу    

5. Визначит   
періоду а    
температу    

6. Обчислит     
ефективн    
00С, 50С,  

 

   
 

 
  

 

  
  

  
  

 

  
   

  
   

Тема 4.Вода в атмосфері і грунті. 
Атмосферні опади 

       
     

     
     
     

 
 

 
   

 

 
 

  
  



Тиж. 8. 
2 акад. год. 

 

Тема 4. Водяна пара в атмосфері. 
випаровування 

Завдання: 1. Вивчити будову приладів, 
які використовуються для виміру 
вологості повітря; 

  2. Розв’язати практичні задачі по 
вивченню вологості повітря. 

 

Практичне 
заняття 

(індивідуальна та 
групова робота) 

F2F 

Методичні 
вказівки 

8,10, 
1,2,4,5,6,7
,25,26,27,
28,29,55 

 

Студент    
виз   

 1. Характер   
повітря       

використову    
за допомо   

пси  
2.Розрахо   

випар    
 

   
 

  
  

 
  

  

 

Тиж. 9. 
2 акад. год. 

 

Тема 4.Атмосферні опади. Ґрунтова 
волога 

Завдання: 1.Вивчити прилади, які 
використовуються для вимірювання 
атмосферних опадів; 

     2.Розв’язати практичні задачі. 
 Практичне 

заняття 
(індивідуальна та 
групова робота) 

F2F 

Методичні 
вказівки 

8,10, 
1,2,4,5,6,7
,25,26,27,

28,29 
 

Студент    
виз   

 1. Інтенсивн   
  

2.Розраховую     
запаси води      

використовую     
допомогою в    

3. Визначаю    
глибині вузла    

пев   
4. Обчислюю    

(у відсотках    
д  

 

   
 

  
  

 

  
  

  
  

 

  
   

  
   

Т  5  Ві  Т й і й 
     

          
       

    
    

 

 
  

 
 

 
 

  
  



Тиж. 10. 
2 акад. год 
Тиж. 11. 

2 акад. год 

Тема 5. Атмосферний тиск і вітер 
 
Завдання:1.Вивчити прилади, які 

використовуються для вимірювання 
атмосферного тиску та характеристик 
вітру; 

 2. Розв’язати практичні задачі. 
 

Практичне 
заняття 

(індивідуальна та 
групова робота) 

F2F 

Методичні 
вказівки 

8,10, 
1,2,4,5,6,7
,30,31,32,
33,34,35,3
6,37,38,39

,40,41 
 

Студенти   
визначають : 

1.Висоту   
долиною п   
значеннях атм    
температури п     
в долині. 

2.Будують   
вітрів», попер   
в % повторюв    
напрямків при    
спостережень. 

   
 

  
  

 

  
  

  
  

 

Тиж. 10. 
2 акад. год. 

Тиж. 11. 
2 акад. год 

Тема 6. Клімат  і його значення  для  
сільськогосподарського   виробництва. 

1. Формування клімату 
2. Типи клімату 
3. Клімат України 
4. Агрометеорологічна оцінка 

клімату 

Лекція 
F2F 

Презентац
ія 

1,2,4,5,6,7
,9,42,43,4
4,45,46,47

,48 
 

Пер  
пре  

  
  

  
   

Тема 6. Кліматичні  умови 
Завдання:1.Ознайомитись з 

прикладами складання агрокліматичної 
характеристики для певного району та 

  
  

     
   

 
 

Пра е 
 

  
  

 

 
 

8,10, 
1 2 4 5 6 7

 
 

Розв’язок   
щодо складан   

характерис    
району та сез    

  
   

   
 

  
    

 

   
 

  
  

 

  
  

  
  

 



Тиж. 14. 
2 акад. год 

Тема 7. Погода та її прогноз. 
Синоптична карта. 

Завдання: 1. Навчитися передбачати 
погоду різними методами; 

2. Дати характеристику очікуваним 
змінам погоди на підставі синоптичної 
карти. 

3.Побудувати синоптичну карту за 
умовами індивідуального завдання 

Практичне 
заняття 

(індивідуальна та 
групова робота) 

F2F 

Методичні 
вказівки 

8,9,10, 
52,53,54 

Студенти  
передбачати   
методами; 

– дають х  
очікува    
на підст   
карти; 

- будую   
карту з   
індивід   

 

   
 

  
  

 

  
  

  
  

 

Тиж. 12. 
2 акад. год. 

 

Тема 7. Погода та її прогноз. 
Синоптична карта 

1. Передбачення погоди за різних 
методів; 

2. Характеристика очікуванихзмін 
погоди на підставісиноптичноїкарти. Лекція 

F2F 
Презентац

ія 

1,2,4,5,6,7
,52,53,54 

 

Пер  
пре  

  
  

  
   

  
   

Тема 6. Небезпечні для  сільського 
господарства метеорологічні явища та 
засоби  боротьби з ними 

      
  

    
    
       
 

   
 

 
  

 

 
 

 
 

  
  



Тиж. 15. 
2 акад. год 

Тема  6. Прогноз заморозків 
Завдання: 1. Навчитися передбачати 

заморозки  різними методами; 
2. Розв’язати практичні задачі. 

 

Практичне 
заняття 

(індивідуальна та 
групова робота) 

F2F 

Методичні 
вказівки 

8,10, 
1,2,3,4,5, 
6,7,49,50,

51 
 

Підготовк    
реферату. Ст   
обирають сіл  

культуру п    
особливості о   

з заморозк     
ро  

Етапи підг   
1. Студент   

сільськогоспо    
також може з   

тему. Вибір    
також т   

представлен    
вик  

2. Первин   
інформац   

3. Самост   
плану  

4. Отриманн   
допомо   

5. Безпосе    
написан   

Представленн     
обговор    

   
 

 
   

  
  

 

 
  



10. Система оцінювання та вимоги 
10.1. Денна форма навчання 

 
Поточний контроль. 
Максимальна сума балів поточного контролю – 70. 
Об’єктами поточного контролю знань студентів є: 
1. Систематичність та активність роботи на семінарських заняттях;  
2. Виконання індивідуальних завдань. 
(1) При контролі систематичності та активності роботи на семінарських заняттях оцінці підлягаю      

відповідях і виступах на семінарських заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на семі     
письмового контролю на семінарському занятті; результати опитування. 

Система оцінювання активності роботи: 
а) відповідь з питань семінарів – 0-2 бали.  
б) змістовні доповнення при обговоренні питань семінарів – 0,5 бала. 
в) опитування – 0-2 бал. 
г) письмовий контроль – 0-2 бали. 
(2) При контролі виконання індивідуальних завдань оцінці підлягають: написання та презентація      

питань, тематичних тестів. 
Система оцінювання індивідуальних завдань (з  градацією 0,2 балів): 
д) підготовка та презентація реферату – 0 – 2 бали. 
е) есе з проблемних питань – 0 – 11 балів. Критеріями оцінки міні-лекції є її змістовність, структурова     
є)  
складання тематичних тестів – 0 – 2 бали. 
 
Підсумковий контроль. 
Підсумковий контроль з дисципліни “Агрометеорологія” може здійснюватися у формі усного заліку         

вибором студентів). 
 

                   
             

         
            
           
                 

            
                
              



7) використання актуальних фактичних та статистичних даних які підтверджують тези відповіді на пи  
8) знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, міжнародних та міждержавних угод       

час розкриття питань, які того потребують; 
9) знання точних назв та функцій національних та міжнародних гідрометеорологічних установ, іст        

проблем, які ставляться у конкретному питанні; 
10) засвоєння основної та додаткової літератури. 
 
Відповідь на питання оцінюється в 0-1 бали, якщо: 
1) відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного з пунктів, вказани        

вичерпного розкриття питання);  або, якщо: 
2) при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами зроблені значні помилки   
а) використання цифрового матеріалу; 
б) посилання на конкретні історичні періоди та дати; 
в)  визначення авторства і змісту в цілому правильно зазначених теоретичних концепцій, що спотвор        

конкретне питання. 
 
Відповідь на питання оцінюється в 0-2 бали, якщо: 
1) відносно відповіді на найвищий бал не розкрито трьох чи більше пунктів, зазначених у вимогах        

вичерпного розкриття питання); 
2) одночасно присутні два чи більше типи недоліків, які окремо характеризують критерій оцінки питан     
3) висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи загальновизнаним при відсутн      

зазначеними у відповіді; 
4) характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає іспит, неправильно зрозумі        

відповіді ї тому не відповіла на нього по суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді. 
 
Б. Тестові завдання. На залік виноситься 2 варіанта тестових завдань, кожен з яких містить 30 те       

завдання студент  отримує 1 бал. Тобто за 30 правильно вирішених тестів – 30 балів. За одне правильн        
студент отримує 2 бали  Тобто за 5 правильно вирішених завдань – 10 балів   

              
              

      
         

       
                  
        

 



10.2. Заочна форма навчання 
 

Поточний контроль. 
Максимальна сума балів поточного контролю – 70, які розподіляються наступним чином: 
- активність роботи протягом семестру не може перевищувати 20 балів; 
- контрольна робота 30 балів; 
- виконання модульних завдань (2 модуля) – не більше 10 балів. 
Об’єктами поточного контролю знань студентів є: 
1. Систематичність та активність роботи на заняттях;  
2. Виконання контрольної роботи; 
3. Виконання модульних завдань. 
1) При контролі систематичності та активності роботи на семінарських заняттях оцінці підлягаю      

відповідях і виступах на семінарських заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на семі     
письмового контролю на семінарському занятті; результати бліц-опитування. 

Система оцінювання активності роботи: 
2) а) відповідь з питань семінарів – 0-2 бали.  
3) б) змістовні доповнення при обговоренні питань семінарів – 0,5 бала. 
4) в) опитування – 0-2 бал. 
5) г) письмовий контроль – 0-2 бали. 
6) Система оцінювання виконання контрольної роботи: 
Повна відповідь на питання, яка оцінюється в 25-30 балів, повинна відповідати таким вимогам: 
1) розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми; 
2) повний перелік необхідних для розкриття змісту питання агрометеорологічних категорій та законів; 
3) виявлення творчих здібностей у розумінні, викладенні й використанні навчально-програмного мате  
4) здатність здійснювати порівняльний аналіз різних умов погоди, концепцій, підходів та самостійно р      

знання історії створення таких теорій та еволюції поглядів науковців та аграрних виробничників; 
5) уміння користуватись методами наукового аналізу агрометеорологічних явищ, процесів і характери       
6) демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних погл     

                  
                  

      
                  

      
    
      

 
 



 
 
 
Відповідь на питання оцінюється в 10-25 бали, якщо: 
1) відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного з пунктів, вказани        

вичерпного розкриття питання);  або, якщо: 
2) при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами зроблені значні помилки   
а) використання цифрового матеріалу; 
б) посилання на конкретні історичні періоди та дати; 
в)  визначення авторства і змісту в цілому правильно зазначених теоретичних концепцій, що спотвор        

конкретне питання. 
3) одна задач не вірно вирішена. 
Відповідь на питання оцінюється в 0-10 балів, якщо: 
1) відносно відповіді на найвищий бал не розкрито трьох чи більше пунктів, зазначених у вимогах        

вичерпного розкриття питання); 
2) одночасно присутні два чи більше типи недоліків, які окремо характеризують критерій оцінки питан     
3) висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи загальновизнаним при відсутн      

зазначеними у відповіді; 
4) характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка захищає контрольну роботу, неправи        

правильної відповіді ї тому не відповіла на нього по суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді. 
3. Система оцінювання виконання завдань модуля: – 0 - 10 балів. 
За використання недозволених джерел і підказок студент отримує 0 балів. На модульний контроль ви        

вирішене тестове питання студент отримує 0,2 бала.  
Проводячи роботу з підготовки до виконання модульних завдань, студент самостійно здійснює систе      

інших тем і питань для самостійного опрацювання, які включено до модуля. 
Модульний контроль здійснюється у два етапи у вигляді письмової контрольної роботи (50 тестов      

семінарські заняття, формує тести. До модуля можуть включатися теми, які винесені для самостійного оп      
1 академічна година  Письмові роботи зберігаються на кафедрі до закінчення семестру  

  
                

                       
                         
             

                
 

 
     



Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ECTS 

Оцінка за національн   
для екзамену, курсового проекту (роботи), 
практики 

  

90 – 100 А відмінно    
 

 
82-89 В добре  74-81 С 
64-73 D задовільно  60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного 
складання 

     
 

0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
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