


 





ВСТУП 

1. Мета дисципліни – вивчення теоретичних основ і методів 

математичного моделювання гідрометеорологічного режиму в системі 

«ґрунт−рослина−атмосфера», вивчення закономірностей впливу чинників 

навколишнього середовища на ріст, розвиток та формування урожаю 

сільськогосподарських культур; набуття студентами практичних навичок 

використання фізико-статистичних моделей формування урожайності 

сільськогосподарських культур, динамічних моделей продукційного процесу 

рослин та агрокліматичних моделей оцінки агроекологічного потенціалу 

території. Набуття базових навичок програмування на мові R. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсів «Метеорологія», «Методи 

агрометеорологічних та агрокліматичних досліджень», «Фізика атмосфери», 

«Екологічна кліматологія». 

2. Знання основних закономірностей впливу погоди і клімату на 

агрофітоценози. Вміння оцінювати й аналізувати особливості та наслідки 

впливу погодних умов на об’єкти сільськогосподарського виробництва. 

Володіння навичками обробки агрометеорологічної та агрокліматичної 

інформації, методами агрометеорологічного прогнозування, методами синтезу й 

аналізу інформації. 

3. Анотація навчальної дисципліни: навчальна дисципліна присвячена 

вивченню теоретичних основ і методів математичного моделювання 

радіаційного, теплового і водного режимів у агрофітоценозах, а також їхнього 

впливу на процеси росту, розвитку і формування урожайності 

сільськогосподарських культур. Курс складається з двох змістових модулів. 

Перший змістовий модуль присвячено теорії моделювання (основним 

принципам математичного моделювання в агрометеорології, властивостям 

об’єктів моделювання і підходам до моделювання енерго- та масообміну в 

ґрунтово-рослинному покриві). Другий змістовий модуль присвячено питанням 

моделювання процесів росту і розвитку рослин та формування урожаю посівів 

сільськогосподарських культур, а саме вивченню змісту, структури та 

особливостей застосування фізико-статистичних моделей і динамічних 

імітаційних моделей продукційного процесу рослин, а також огляду сучасних 

підходів і перспектив розвитку моделювання. Встановлення та використання 

мови програмування R. 

4. Завдання (навчальні цілі): набуття студентами необхідних теоретичних 

знань і практичних навичок із застосування методів математичного 

моделювання гідрометеорологічного режиму в системі 

«ґрунт−рослина−атмосфера», процесів росту і розвитку сільськогосподарських 

культур та формування їх урожайності. 

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти України для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 10  Природничі науки, 



спеціальності 103  Науки про Землю, дисципліна забезпечує набуття 

здобувачами вищої освіти наступних компетентностей: 

інтегральної: 

 здатність розв’язувати складні наукові задачі та практичні проблеми, 

включно з прийняттям рішень щодо відбору даних та вибору методів 

досліджень при вивченні атмосфери у різних просторово-часових масштабах із 

використанням комплексу міждисциплінарних даних та в умовах недостатності 

інформації; 

загальних: 

 К01. Здатність до адаптації і дії в новій ситуації, пов’язаній з роботою за 

фахом. 

 К04. Здатність працювати в міжнародному контексті та в глобальному 

інформаційному середовищі за фахом. 

 К06. Здатність до абстрактного мислення, пошуку, опрацювання, аналізу 

та синтезу інформації. 

спеціальних (фахових, предметних): 

 К17. Вміння формулювати задачі моделювання, створювати моделі 

атмосферних процесів із використанням математичних, картографічних методів 

і геоінформаційних технологій. 

 

5. Результати навчання за дисципліною:  

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) 
Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1. Знати функції моделей у сучасній  

агрометеорологічній науці; 

принципи і підходи до прийняття 

господарських рішень у 

рослинництві та землеробстві з 

використанням результатів 

моделювання 

лекція, 

самостійна робота 

бліц-

опитування, 

презентація 

10% 

1.2 Знати основні принципи 

моделювання в агрометеорології.  
лекція, 

практична робота, 

самостійна робота 

тест,  

бліц-

опитування, 

презентація 

10% 

                                         
 

 



 
1.3 Знати основні принципи і методи 

створення бази вхідних 

метеорологічних даних для 

біофізичного моделювання 
лекція, 

практична робота, 

самостійна робота 

тест,  

бліц-

опитування, 

презентація, 

виконання 

аналітично-

розрахункових 

робіт 

10% 

1.4 Знати основні принципи і методи 

створення бази вхідних 

фітофенологічних даних для 

біофізичного моделювання. 

Калібрування моделі 

лекція, 

практична робота, 

самостійна робота 

тест,  

бліц-

опитування, 

презентація, 

виконання 

аналітично-

розрахункових 

робіт 

10% 

1.5 Знати основні принципи і методи 

створення бази вхідних ґрунтових 

даних для біофізичного 

моделювання 

лекція, 

практична робота, 

самостійна робота 

тест,  

бліц-

опитування, 

презентація 

10% 

1.6 Знати і вміти встановлювати сучасну 

мову програмування R та відповідне 

до неї інтегроване середовище 

розробки (IDE) Rstudio 

лекція, 

практична робота, 

самостійна робота 

тест, бліц-

опитування, 

презентація, 

виконання 

аналітично-

розрахункових 

робіт 

10% 

2.1 Вміти застосовувати фізико-

статистичні моделі формування 

урожаю сільськогосподарських 

культур в середовищі R. 

практична робота 

виконання 

аналітично-

розрахункових 

робіт, 

презентація 

 

 

 

 

30% 

2.2. Вміти застосовувати динамічні 

моделі формування урожаю 

сільськогосподарських культур в 

середовищі R 

практична робота 

2.3. Вміти користуватися бібліотекою 

RWOFOST для моделювання 

параметрів біопродуктивності с/х 

культур 

практична робота 

2.4. Вміти використовувати сучасні 

методи аналізу результатів 

моніторингу стану посівів і 

прогнозування урожайності 

сільськогосподарських культур 

практична робота 



4.1 Демонструвати автономність під час 

аналізу теоретичних засад 

моделювання, підготовки вхідної 

інформації та виконання розрахунків 

за різними математичними моделями 

формування урожайності 

сільськогосподарських культур, а 

також під час аналізу отриманих 

результатів. 

практична робота, 

самостійна робота 

опитування, 

виконання 

аналітично-

розрахункових 

робіт, 

презентація, 

дискурс,  

іспит 

10% 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  
 

Результати 

навчання дисципліни 

 

Програмні результати 

навчання 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 4.1 

Аналізувати 

закономірності 

виникнення та розвитку 

процесів і явищ в 

атмосфері за їх взаємодії 

з іншими геосферами 

(ПРН-1) 

 +         + 

Застосовувати свої 
знання для визначення і 

вирішення проблемних 

питань і прийняття 

обґрунтованих рішень в 

метеорології (ПРН-2) 

      + + + +  + 

Моделювати атмосферні 

процеси і явища,  

застосовуючи 

картографічні та 

математичні методи і 

геоінформаційні 

технології (ПРН-12) 

+  + + + +     + 

 

7. Схема формування оцінки 

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою, яка 

передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу. Максимальна оцінка 

становить 100 балів, 60 із яких студент може набрати в ході семестрового 

контролю і 40 балів – на іспиті. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 15, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – 

теми 612. 

 

7.1. Форми оцінювання студентів: Семестрову кількість балів формують бали, 

отримані студентом у процесі освоєння матеріалу з двох змістових модулів та 

виконання індивідуальних творчих робіт. 
 



Оцінювання за формами контролю: 

 

 
ЗМ1 ЗМ2 

Min. - 18 балів Max. - 30 балів Min. - 18 балів Max. - 30 балів 

Усна відповідь (бліц-

опитування) 
0.5×3=1.5 1.0×3=3.0* 1.0×3=3.0 1.5×3=4.5 

Доповнення 0.5×3=1.5 1.0×3=3.0 0.5×3=1.5 1.0×3=3.0 

Проміжний контроль знань 

студентів (тести) 
0.5×3=1.5 1.0×3=3.0 0.5×3=1.5 1.5×3=4.5 

Оцінювання 

розрахункових робіт 

(дослідницько-аналітична 

робота) 

1.5×3=4.5 2.0×3=6.0 0.5×6=3.0 1.0×6=6.0 

Модульна контрольна 

робота  
9.0×1=9.0 15.0×1=15.0 9.0×1=9.0  12.0×1=12.0 

«1.0»/ «1.7» - мінімальна/максимальна оцінка, яку може отримати студент. 

×3 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 

=3*/5.1* – сумарна кількість балів, яку може отримати студент. 
 

 

Підсумкове оцінювання у формі екзамену: максимальна кількість балів на 

екзамені – 40, мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 24 

(60 % максимальної кількості балів, відведених на екзамен). 

До складання екзамену з дисципліни допускаються студенти, які впродовж 

семестру набрали не менш як 36 балів (60 % максимальної кількості балів, 

відведених на семестровий контроль). 

Для студентів, які набрали впродовж семестру сумарно меншу кількість 

балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 36 балів для складання екзамену 

потрібно повторно пройти поточний контроль знань (наприклад, у вигляді 

тестування) в установленому порядку. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та 

перездачі контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про 

порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі 

організації навчального процесу». 

 
7.2. Організація оцінювання: Оцінювання здійснюється впродовж семестру, 

включаючи і самостійну роботу та виконання індивідуальних завдань. 

 

7.3. Шкала відповідності оцінок: 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good  75-89  

Задовільно / Satisfactory  60-74  

Незадовільно / Fail  0-59  

 



8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план лекцій  і  

практичних занять 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Лекції Практичні 
Самостійна 

робота 

Змістовий модуль 1. ТЕОРІЯ МОДЕЛЮВАННЯ В АГРОЕКОСИСТЕМАХ 

1 

Вступ. Роль моделей у сучасній агрометеорологічній 

науці та практиці спеціалізованого обслуговування 

землеробства. 

2 - 2 

2 
Тема 2. Основні принципи моделювання в 

агрометеорології. Типи моделей. 
2 - 10 

3 
Тема 3. Створення бази вхідних метеорологічних 

даних для біофізичного моделювання 
4 2 14 

4 

Тема 4. Створення бази вхідних фітофенологінчих 

даних для біофізичного моделювання. Калібрування 

моделі 

4 2 14 

5 
Тема 5. Створення бази вхідних ґрунтових даних для 

біофізичного моделювання 
4 2 12 

 Модульна контрольна робота 1   2 

Змістовий модуль 2. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ УРОЖАЮ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 

6 
Тема 6. Встановлення мови програмування R та 

відповідного IDE Rstudio 
3 - 10 

7 

Тема 7. Моделювання продукційного процесу рослин 

на мові програмування R з використанням 

відповідних бібліотек 

5 2 16 

8 Тема 8. Фізико-статистичні моделі урожайності 2 2 10 

9 

Тема 9. Статистичні дані як основа фізико-

статистичного моделювання та прогнозування 

врожайності. 

2 2 12 

10 
Тема 10. Базова динамічна модель формування 

урожаю сільськогосподарських культур WOFOST 
2 2 12 

11 

Тема 11. Сучасні методи аналізу результатів 

моніторингу стану  посівів і прогнозування 

урожайності сільськогосподарських культур 

2 1 5 

12  
Тема 12. Модель WOFOST та її адаптація для 

території України 
2 1 5 

 Підсумкова  модульна  контрольна робота   2 

 ВСЬОГО1 34 16 126 
 

Загальний обсяг  180  год., в тому числі:  

лекцій – 34  год.; практичні заняття   16 год.; консультації  4 год.; самостійна робота  126 

год. 
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