
Презентація  

вибіркових дисциплін  

Блоку №1 

Агрометеорологія  
або 

Сільськогосподарська 

меліорація 
Підготовлено:  Головою  циклової комісії 

спеціальності 201 «Агрономія» Залуженко В. І. 



Кожен студент повинен ознайомитись із змістом 
навчальних дисциплін вибіркового блоку №1  

«Агрометеорологія / Сільськогосподарська меліорація».   
Вони пропонуються для вивчення здобувачам освіти 

спеціальності 201 «Агрономія».  
Обравши одну з цих дисциплін для вивчення кожен 

студент повинен оформити заяву  
(надіслати фото заяви куратору групи) 

до 22.06.2022року 

телефон завідувача відділення 0675960426 



Сільське господарство України – це 
«цех» під відкритим небом. Основна 

маса продукції с/г виробництва 
створюється безпосередньо у 

природних умовах під дією багатьох 
факторів, з яких  метеорологічні – 

найбільш мінливі й активні. Фахівцям 
с/г виробництва необхідно вміти 

ефективно використовувати ресурси 
клімату і погоди для підвищення 

продуктивності с/г, боротись з 
несприятливими метеорологічними 

явищами. 



При вивченні дисципліни «Агрометеорологія» студенти 
ознайомляться з :  

✔ призначенням, будовою і принципом роботи основних 
метеорологічних приладів; 

✔ впливом погоди і клімату та небезпечних метеорологічних 
явищ на розвиток с/г виробництва та заходи боротьби з цими 
явищами; 

✔шляхами найефективнішого використання сонячної енергії, 
вітру, води в с/; 

✔ заходами поліпшення мікроклімату в посівах с/г культур. 
 



Необхідність меліорації земель в Україні 
обумовлена  природними умовами, 
несприятливими для організації стабільного 
с/г виробництва. 
Створити і підтримувати стабільну базу 
продовольства та сировини для 
промисловості без меліорації земель 
практично неможливо. 
Фахівцям  с/г виробництва необхідно вміти 
ефективно використовувати комплекс 
заходів щодо корінного поліпшення угідь та 
підвищення родючості ґрунтів, створення 
сприятливих умов для вирощування с/г 
культур.   



При вивченні дисципліни «С/г меліорація» студенти ознайомляться з: 
✔ теоретичними основами та перспективами розвитку с/г гідротехнічних 

меліорацій;  
✔ способами поліпшення водно – повітряного і поживного режимів ґрунтів, 

створенням оптимальних умов для вирощування с/г культур; 
✔ меліоративними вимогами до джерел зрошення і недопущення їх 

забруднення; 
✔ зрошувальними та осушувальними гідротехнічними системами; 
✔ способами поливу; 
✔ полезахисним  і протиерозійним  лісорозведенням. 
 



Обидві дисципліни запропоновані для вивчення 
студентам денної та заочної форми навчанні в 

першому вибірковому блоці. 
 

Відповідно до положення про вибіркові дисципліни 
кожен студент пише заяву встановленого зразка. 

 
Якщо студенти групи обирають різні дисципліни, то  

всі вивчатимуть ту, по якій більшість вибору. 






