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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

Яковчик В.Р. Агроклиматические ресурсы Гродненской области (дипломная 

работа). – Минск, 2020. – 60 с. Библиогр. 36 назв., рис.22, табл. 4. 

СУММА АКТИВНЫХ ТЕМПЕРАТУР, УВЛАЖНЕНИЕ, ДИНАМИКА, 

ПРИЧИНЫ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ, 

АГРОКЛИМАТИЧЕСКОЕ ЗОНИРОВАНИЕ. 

Целью данной работы является изучение агроклиматических ресурсов 

Гродненской области в результате глобального потепления климата. 

Объектом исследования являются климатические условия по 5 

метеостанциям на территории Гродненской области в период с 1959 по 1988 и за 

период глобального потепления с 1989 по 2019 года. 

Предметом является вариабельность изменения количественных 

показателей Гродненской области, причины и анализ, частота неблагоприятных 

и опасных метеорологических явлений, агроклиматические следствия. 

Изучение динамики агроклиматических условий Гродненской области, а 

также взаимосвязи климатических параметров на условия возделывания 

сельскохозяйственных культур на территории области проводилось на основе 

данных, полученных в «Республиканском центре по гидрометеорологии, 

контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды», а 

также с помощью анализа данных, картографического и других методов. 

В процессе исследования были рассмотрены историко-методологические 

аспекты агроклиматических исследований, приведены количественные 

показатели агроклиматических условий на территории Гродненской области, а 

также сделан анализ показателей до периода потепления климата и после него.  

В результате были установлены особенности изменения агроклиматических 

условий Гродненской области, сделано районирование территории, приведены 

практические рекомендации по использованию агроклиматических ресурсов 

области в результате изменения климата на территории Беларуси. 

 

  



РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 

 
Якаўчык В.Р. Агракліматычныя рэсурсы Гродзенскай вобласці (дыпломная 

работа). - Мінск, 2020. - 60 с. Бібліягр. 36 назв., мал. 22, табл. 4. 

СУМА АКТЫЎНЫХ ТЭМПЕРАТУР, УВІЛЬГАТНЕННЕ, 
ДЫНАМІКА, ПРЫЧЫНЫ, СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫЯ КУЛЬТУРЫ, 
АГРАКЛІМАТЫЧНАЕ ЗАНАВАННЕ. 

Мэтай дадзенай працы з'яўляецца вывучэнне агракліматычных рэсурсаў 

Гродзенскай вобласці ў выніку глабальнага пацяплення клімату. 

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца кліматычныя ўмовы па 5 метэастанцыі на 

тэрыторыі Гродзенскай вобласці ў перыяд з 1959 па 1988 і за перыяд глабальнага 

пацяплення з 1989 па 2019 года. 

Прадметам з'яўляецца варыябельнасць змены колькасных паказчыкаў 

Гродзенскай вобласці, прычыны і аналіз, частата неспрыяльных і небяспечных 

метэаралагічных з'яў, агракліматычныя следства. 

Вывучэнне дынамікі агракліматычных умоў Гродзенскай вобласці, а таксама 

ўзаемасувязі кліматычных параметраў на ўмовы вырошчвання 

сельскагаспадарчых культур на тэрыторыі вобласці праводзілася на аснове 

дадзеных, атрыманых у «Рэспубліканскім цэнтры па гідраметэаралогіі, кантролі 

радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя», а таксама 

з дапамогай аналізу дадзеных, картаграфічнага і іншых метадаў. 

У працэсе даследавання былі разгледжаны гісторыка-метадалагічныя 

аспекты агракліматычных даследаванняў, прыведзены колькасныя паказчыкі 

агракліматычных умоў на тэрыторыі Гродзенскай вобласці, а таксама зроблены 

аналіз паказчыкаў да перыяду пацяплення клімату і пасля яго. 

У выніку былі ўстаноўлены асаблівасці змены агракліматычных умоў 

Гродзенскай вобласці, зроблена раянаванне тэрыторыі, прыведзены практычныя 

рэкамендацыі па выкарыстанні агракліматычных рэсурсаў вобласці ў выніку 

змены клімату на тэрыторыі Беларусі.  



ABSTRACT DIPLOMA WORK 

 

Yakovchik V.R. Agroclimatic resources of the Grodno region (thesis). - Minsk, 

2020. - 60 p. Bibliogr. 36 name., pic. 22, tab. 4. 

AMOUNT OF ACTIVE TEMPERATURES, HUMIDIFICATION, DYNAMICS, 

REASONS, AGRICULTURAL CROPS, AGRO-CLIMATE ZONING. 

The aim of this work is to study the agroclimatic resources of the Grodno region 

as a result of global climate warming. 

The object of the study is the climatic conditions at 5 weather stations in the 

Grodno region in the period from 1959 to 1988 and for the period of global warming 

from 1989 to 2019. 

The subject is the variability of the quantitative indicators of the Grodno region, 

causes and analysis, the frequency of adverse and dangerous meteorological 

phenomena, agroclimatic consequences. 

The dynamics of the agroclimatic conditions of the Grodno region, as well as the 

relationship of climatic parameters to the conditions of cultivation of crops in the region 

were studied on the basis of data obtained at the "Republican Center for 

Hydrometeorology, Radioactive Contamination Control and Environmental 

Monitoring", as well as using data analysis, cartographic and other methods. 

During the study, historical and methodological aspects of agroclimatic research 

were considered, quantitative indicators of agroclimatic conditions on the territory of 

the Grodno region were presented, and an analysis was made of the indicators before 

and after the climate warming. 

As a result, the peculiarities of changing the agro-climatic conditions of the 

Grodno region were established, the zoning of the territory was made, practical 

recommendations on the use of the agro-climatic resources of the region as a result of 

climate change in Belarus were made. 


