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ВСТУП 

 

Мета навчальної дисципліни «Моніторинг і охорона земель»: на 
основі викладення основних теоретичних і методологічних положень 

дисципліни дати загальні поняття про роль моніторингу і охорони 

земель у раціональному вирішенні практичних проблем 

раціонального природокористування. Ознайомити студентів з 
принципами та структурою моніторингу земель, методами і заходами 

з охорони земельного фонду.  

Завданням навчальної дисципліни є: 
� ознайомлення студентів з науковими та практичними 

принципами ведення моніторингу земель; 

� надання студентам базових знань щодо системного підходу 

при створенні та функціонуванні систем моніторингу;  

� ознайомити студентів з сучасними методами вимірювання, 

обміну інформацією, оцінки та прогнозування стану земель; 

� навчити студентів проектувати та експлуатувати 

моніторингові системи спеціального призначення. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

� основні принципи проектування мереж і здійснення 

моніторингових робіт; 
� методи і засоби моніторингу земель; 

� методи оцінки і прогнозування стану земель;  

вміти: 

� розробляти моніторингові мережі спеціального призначення; 

� розробляти програми моніторингу; 

� працювати з сучасними програмними продуктами при 

створенні цифрової картографічної основи системи моніторингу; 

� оцінювати і прогнозувати стан земель.  
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1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТА 

 

Метою самостійної роботи студента  є забезпечення засвоєння в 

повному обсязі навчальної програми шляхом свідомого закріплення, 

поглиблення і систематизації набутих теоретичних знань, а також 

опанування навичок роботи з навчальною і науково-методичною 

літературою, вміння вільно орієнтуватися в інформаційному просторі. 
Самостійна робота з дисципліни «Моніторинг та охорона земель» 

передбачена навчальним планом підготовки студентів освітньо-

кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр» за спеціальністю 

«Землеустрій та кадастр». Самостійна робота студентів спрямована на 
досягнення поставленої мети через виконання відповідних завдань, 

зміст, обсяги і структура яких наведені далі. Підсумком самостійної 
роботи над вивченням дисципліни «Моніторинг та охорона земель» є 
складання письмового звіту за питаннями, які не розглядаються під 

час аудиторних занять. 

Виконання самостійної роботи надає можливість студентам 

поглибити отримані знання та самостійно вивчати матеріали 

відповідної літератури, здійснювати підготовку до практичних занять 

та залікових модулів. 

 

Самостійна робота студентів 
 

№ 

з/п 
Види навчальної діяльності 

Обсяг часу, годин 

денна  

форма 
заочна  

форма 
1 Опрацювання лекційного 

матеріалу 
20 5 

2 
Підготовка до практичних 

занять 
20 15 

3 

Підготовка питань, які не 
розглядаються під час 
аудиторних занять 

30 80 

4 
Підготовка до контрольних 

заходів 
20 30 

 Всього 90 130 
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2 ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№  

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 
заочна 

форма 
1 Історія розвитку моніторингу земель 2 6 

2 
Зарубіжні аналоги системи моніторингу 

земель 
3 8 

3 
Сучасні методи дистанційного зондування 

поверхні Землі 
4 10 

4 
Принципи первинної обробки даних 

моніторингу 
3 8 

5 Бази даних моніторингу 3 8 

6 Методи відтворення моніторингових даних 4 10 

7 Моніторингова інформація та її властивості 2 6 

8 Склад і поділ земельного фонду України 2 6 

9 
Протиерозійні заходи у системі охорони 

земель 
3 8 

10 
Використання моніторингової інформації в 

управлінні земельними ресурсами  
4 10 

Разом 30 80 

 

3. МЕДОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО САМОСТІЙНОЇ 
РОБОТИ  

 

Тема 1. Історія розвитку моніторингу земель 

Еволюція розвитку моніторингу земель. Монітринг земель в 

радянській Україні. Розвиток монітрингу земель у незалежній Україні. 
Рекомендована література: 1, 6, 10, 11, 20. 

 

Тема 2. Зарубіжні аналоги системи моніторингу земель 

Моніторинг земель у США та Канаді. Монітринг земель як 

склодова моніторингу навколишнього природного середовища у 
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Європейському Союзі. Моніторинг земель у Російській Федерації. 
Організація моніторингу земель в Ізраїлі. 

Рекомендована література: 1, 10, 17, 21, 22, 23, 29, 30, 31. 

 

Тема 3. Сучасні методи дистанційного зондування поверхні 
Землі 

Види дистанційних аерокосмічних методів дослідження земель. 

Основні систем дистанційного зондування, що охоплюють територію 

України. Американська система Landsat. Французька система 

дистанційного зондування SPOT. Індійська система дистанційного 

зондування Irs. Російська система дистанційного зондування 

«Ресурс». Знімальні системи Iconos і QuickBird (США). 

Рекомендована література: 2, 9, 15. 
 

Тема 4. Принципи первинної обробки даних моніторингу 

Обробка та інтерпретація космічних знімків. Використання 

космічних знімків для моніторингу за станом земель. Оцінка якості 
статистичних даних. 

Рекомендована література: 2, 4, 6, 7, 9, 15, 16, 22. 
 

Тема 5. Бази даних моніторингу 

Адміністрування баз даних моніторингових систем. Об’єктно-

орієнтована модель бази даних моніторингу земель на 
загальнодержавному рівні. Об’єктно-орієнтована модель бази даних 

моніторингу земель на регіональному та місцевому рівнях. Основіні 
програмні продукти для керування базами моніторингових даних: 

Microsoft Access, Microsoft SQLServer, Oracle, INGRES, Informix, DB2, 

Sybase, Paradox. 

Рекомендована література: 7, 10, 14, 18, 19. 

 

Тема 6. Методи відтворення моніторингових даних 
Вибір способу формалізації і перетворення структур даних. 

Растрове подання просторових даних. Ієрархічні растрові структури. 

Векторне подання метричних даних. Точкова полігональна структура. 

DIME-структура. Структури «дуга - вузол». TIN-модель. 

Рекомендована література: 4, 7, 11, 16, 19, 22. 
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Тема 7. Моніторингова інформація та її властивості 
Картографічна та геодезична інформація. Географічні та екологічні 

дані. Дані лабораторних досліджень та дані дистанційного 

зондування.  

Рекомендована література: 1, 4, 7, 11, 19, 20. 
 

Тема 8. Склад і поділ земельного фонду України 

Категорії земель у залежності від цільового призначення. 

Структура земельного фонду України. Сільськогосподарські угіддя. 

Несільськогосподарські угіддя. Структура та співвідношення 

земельних угідь в Україні. 
Рекомендована література: 1, 12, 13, 24. 
 

Тема 9. Протиерозійні заходи у системі охорони земель 

Ерозійна стійкість грунтів. Вплив людини на розвиток ерозійних 

процесів. Захисна роль рослинності. Агротехнічні протиерозійні 
заходи. Лісомеліоративні протиерозійні заходи. Гідротехнічні 
протиерозійні заходи. Контурно-меліоративна організація території. 

Рекомендована література: 3, 5, 7, 11, 25, 26. 
 

Тема 10. Використання моніторингової інформації в управлінні 
земельними ресурсами 

Використання моніторингової інформації при управлінні землями 

із значним антропогенним навантаженням. Моніторингові дані як 

основа прийняття проектно-управлінських рішень щодо 

радіактивнозабрудненних земель. Використання моніторингової 
інформації при управлінні землями природно-заповідного фонду та 

історико-культорного призначення.  

Рекомендована література: 1, 7, 8, 12, 20, 27, 28. 

 

Контролем самостійної роботи є оформлення та захист звіту про 

самостійну роботу, який відбувається у терміни, спільно обумовлені 
студентом і викладачем. 

Загальний обсяг звіту визначається з розрахунку 0,25 сторінки на 1 

год. самостійної роботи. Звіт включає план, вступ, основну частину, 

висновки, список використаної літератури та додатки. Структура та 
правила оформлення звіту мають відповідати ДСТУ 3008-95 «Доку-

ментація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформ-

лення».  
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4. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

 

Методичне забезпечення дисципліни включає: 
1. Навчально-методичний комплекс забезпечення дисципліни 

(НМК). 

2. Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему 

«Розробка програм моніторингу та охорони земель » з дисципліни 

«Моніторинг та охорони земель» для студентів спеціальності 
7.070904, 8.070904 – землеустрій та кадастр / В. С. Мошинський, Т. В. 

Бухальська, Рівне: НУВГП, 2008. –  64 с. 

3. Мошинський В. С., Бухальська Т. В. Моніторинг та охорони 

земель: практикум. – Рівне: НУВГП, 2010. – 123 с. 

 

5. РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА 

 

5.1.  БАЗОВА 

1. Аніщенко В.О., Боровий В.О. Моніторинг і охорона земель: 

навч. посібник – Чернігів:Чернігівські обереги, 2006. – 208 с. 
2. Бурштинська Х. В., Станкевич С. А. Аерокосмічні знімальні 

системи : навч. посіб.– Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 

2010. – 288 с.  

3. Веремеєнко С. І. Охорона грунтів та відновлення їх родючості: 
навч. посібн. – Рівне: НУВГП, 2010. – 219 с. 

4. Веремеєнко С. І., Трушева С. С. Моніторинг грунтів: навч. 

посібн. – Рівне: НУВГП, 2010. – 227 с. 

5. Кузнецов М.С., Глазунов Г.П. Эрозия и охрана почв. – М.: 

Издательство МГУ, 1996. – 334 с. 

6. Мацнєв А.І. Проценко С.Б., Саблій Л.А. Моніторинг та 

інженерні методи охорони довкілля. – Рівне: Рівненська друкарня, 

2000. – 504 с. 

7. Мошинський В.С. Моніторинг і охорона земель. Інтерактивний 

комплекс. – Рівне: НУВГП, 2008. – 82 с. 

 

5.2.  ДОПОМІЖНА 

8. Антоненко И.В. Мониторинг и охрана городских земель. – 

Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2001. – 96 с. 

9. Бурштинська Х. В. Аерофотографія: Підручник. –Львів : вид-во 

ЛАГТ, 1999, - 356 с. 
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10. Герасимов И.П. Научные основы современного мониторинга 

окружающей среды // Изд. АН СССР. Сер. геофиз. – М.: Изд – во АН 

СССР, 1975. - №3. – С.57-64. 

11. Гогмачадзе Г. Д. Агро-экологический мониторинг почв и 

земельных ресурсов РФ -  Москва: МГУ, 2010. - 592 с. 

12. Горлачук В.В., В’юн В.Г., Песчанська І. М. та ін. Управління 

земельними ресурсами: підручник. – Львів: Видавництво «Магнолія 

плюс», 2006. – 443 с.  

13. Земельні ресурси України /За ред. В.В. Медведєва та Т.М. 

Лактіонової. К.: Аграрна наука, 1998. – 148 с. 

14. Куссуль Н.М. Геоінформаційна інфраструктура моніторингу 

навколишнього середовища та надзвичайних ситуацій // Наука та 

інновації. – 2010. – Т. 6. № 4. – С. 13-20. 

15. Куссуль Н.Н., Шелестов А.Ю., Скакун С.В. Интеллектуальные 

вычисления в задачах обработки данных наблюдения Земли. – К.: 

«Наукова думка», 2007. - 196 с. 

16. Мошинський В.С., Сасюк З.К. Просторова екстраполяція у 

задачах відтворення даних моніторингу. – Рівне: НУВГП, 2010. – 

184 с. 

17. Национальная программа мониторинга биоразнообразия на 

открытых пространствах Израиля. 

18. Суховірський Б. І. Географічні інформаційні системи – Чернігів: 

Державний інститут економіки і управління, 2000.– 196 с. 

19. Тишковець В. В. Використання ГІС технологій у системі 
державного моніторингу земель // Всеукраїнська наукова конференція 

«Моніторинг природних та техногенних середовищ», 24-26 квітня 

2008 р., Сімферополь, Крим ДІАЙПІ – с.303-310.  

20.  Язиков Е.Г., Шатилов А.Ю. Геоэкологический мониторинг. 
Учебное пособие для вузов.- Томск: Изд-во ТПУ, 2003. – 336 с. 

21. Янів Ронен Забруднення грунтів в Ізраїлі – явище і способи її 
лікування, Кожен Ава Єва, 2009. 

22. Avouris N.M., B. Page (eds). Environmental Informatics – 

Methodology and Applications of Environmental Information Processing, 

Kluwer Academic, Dordrecht, 1995. 

23. Stribling J. B. & Davie S.R. Design of an environmental monitoring 

programme for the Lake Allatoona/Upper Etowah river watershed. 

Proceedings of the 2005 Georgia Water Resources Conference, April 25–

27, 2005. 
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5.3. ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНА 

24. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. 

25. Закон України «Про державний контроль за використанням та 

охороною земель» від 19 червня 2003 р. 

26. Закон України «Про охорону земель» від 19 червня 2003 р. 

27. Закон України «Про землеустрій» від 22 травня 2003 р. 

28. ДБН 360-92** Планування та забудова міських та сільських 

поселень. 

29. Рішення Європейського парламенту і ради 1600/2002/ЕС від 

22.07.02р. «Про Шосту програму дій Співтовариства в сфері 
навколишнього середовища». 

30. Разработка концепции землеустройства, государственного 

мониторинга земель и территориального планирования/ Соавт. С.Н. 

Волков, Г.А. Карцев, В.Ф. Спиридонов // научный отчет № К — 04/44 

от 31.05.05. – М.: ГУЗ, 2005. – 768 с. 

31. Постанова Уряду Російської Федерації «Положення про 

здійснення державного моніторингу земель» № 846 від 28 листопада 

2002 р. 

 

6. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 

До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни входять: 

1. Освітньо-професійна програма підготовки за спеціальністю 

7.08010103, 8.08010103 «Землеустрій та кадастр». 

2. Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки за 

спеціальністю 7.08010103, 8.08010103 «Землеустрій та кадастр». 

3.  Бібліотеки: 

- Бібліотека НУВГП – 33000 м. Рівне, вул. Приходька, 75. 

- Обласна наукова бібліотека – 33000 м. Рівне, майдан 

Короленка, 6, тел. 22-10-63. 

- Міська бібліотека – 33000 м. Рівне, вул. Гагаріна, 67, тел. 24-12-

47.  

4. Internet – ресурси: 

http://portal.rada.gov.ua/ 

http://www.kmu.gov.ua   

http://www.dazru.gov.ua/ 

http://elibr.narod.ru/Books-pdf.htm 

http://nau.kiev/book/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


