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Вступ 
Методичні вказівки призначені до виконання практичних робіт з 

навчальної дисципліни «Географічний моніторинг та 

прогнозування». 

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Географічний моніторинг та прогнозування» складені 

відповідно до освітньо-професійної програми для спеціальності 106 

«Географія» спеціалізації «Конструктивна географія, управління 

водними та мінеральними ресурсами» силабусу (01-05-147S) 

охоплюють всі змістові модулі з кількістю 3 кредита, передбачених 

освітньою програмою та навчальним планом. 

Навчальна дисципліна «Географічний моніторинг та 

прогнозування» належить до складової частини циклу професійної 

підготовки освітньої програми для підготовки бакалаврів за 

спеціальністю «Географія» за освітньою програмою 

«Конструктивна географія, управління водними та мінеральними 

ресурсами», що викладається, відповідно, на 4 курсі у 7-му семестрі 

в обсязі 90 годин (16 годин – лекції, 14 годин – практичні, 60 годин 

– самостійна робота). Закінчується –– заліком.  

Сучасний ринок праці вимагає від  фахівців глибоких  

теоретичних знань та професійно-практичних компетентностей з 

географічного моніторингу та прогнозування, тому важливою 

частиною у підготовці майбутнього бакалавра з географії є 

вивчення навчальної дисципліни «Географічний моніторинг та 

прогнозування».  

Метою викладання навчальної дисципліни «Географічний 

моніторинг та прогнозування» є надбання майбутніми фахівцями з 

географії теоретичних та практичних знань та навичок з організації 

моніторингу навколишнього середовища та здійснення природно-

ресурсного контролю, а також основних засад, особливостей, видів 

географічного прогнозування, розуміння суті геоінформаційного 

прогнозу, як прогностичної системи.  

Здобувачі вищої освіти будуть мати можливість опанувати 

наступні рівні компетентності: 

 володіння теоретичними знаннями щодо основних базових 

понять географічного моніторингу та прогнозування;  

 опанування особливостей, різновидів, методів комплексного 

географічного моніторингу та прогнозування; 
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 аналізувати існуючі програми моніторингу довкілля;  

 виявляти регіональні особливості моніторингу 

навколишнього середовища; 

  характеризувати і аналізувати програми моніторингу та 

прогнозу для різних складових навколишнього середовища;  

 давати рекомендації і пропонувати певні рішення з охорони 

навколишнього природного середовища.  

Методичні вказівки покликані допомогти студентам у виконанні 

практичних робіт з навчальної дисципліни «Географічний 

моніторинг та прогнозування», вони містять теоретичний матеріал 

змістового модуля, методику виконання практичних робіт, 

завдання, питання гарантованого рівня знань, рекомендовану, 

базову та допоміжну літературу. 

Уважне вивчення наведеної інформації і схем, опрацьовування 

питань гарантованого рівня знань допоможуть студентам успішно 

справитися з завданнями, складанням заліку з навчальної 

дисципліни. 

 

1. Вивчення моніторингової мережі Рівненської 

області 
 

 Метою є: 1. Ознайомлення та вивчення моніторингової мережі 

Рівненської області. 2. Ознайомлення та вивчення суб’єктів 

моніторингу, які здійснюють спостереження за станом компонентів 

довкілля. 

Завдання. 1. На основі використання літературних джерел, а 

також «Доповіді про стан навколишнього природного середовища в 

Рівненській області за 2020 рік» ознайомитися та вивчити 

моніторингову мережу Рівненської області. 

Методика виконання. Моніторинг навколишнього природного 

середовища. Функціонування системи моніторингу довкілля в 

області здійснюється відповідно до Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища», постанови Кабінету 

Міністрів України від 30.03.1998 № 391 «Про затвердження 

Положення про державну систему моніторингу довкілля».  

Суб’єктами системи екологічного моніторингу в області є 

спеціально уповноважені органи міністерств й відомств, управління 

обласної державної адміністрації, підприємства, установи та 
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організації, які в своєму складі мають відповідні лабораторії, що 

мають свідоцтва про атестацію на проведення вимірювань 

складових довкілля, зокрема:  

1. Рівненський обласний центр з гідрометеорології.  

2. Регіональний офіс водних ресурсів у Рівненській області.  

3. ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ 

України». 

4. Державна екологічна інспекція Поліського округу.  

5. Рівненська комплексна геологічна партія ДП «Українська 

геологічна компанія».  

6. Рівненська філія ДУ «Держгрунтохорона».  

7. Центр з організації радіологічного контролю в 

агропромисловому комплексі області облдержадміністрації.  

8. Головне управління Держпродспоживслужби у Рівненській 

області.  

9. Головне управління Держгеокадастру у Рівненській області.  

10. Рівненське обласне управління лісового та мисливського 

господарства.  

11. РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал».  

Моніторинг довкілля на території області реалізується через 

незалежні відомчі мережі спостережень суб’єктів моніторингу, 

відповідно до своїх функціональних завдань за відомчими 

програмами і планами робіт. Суб’єкти моніторингу здійснюють 

спостереження за станом компонентів довкілля, зокрема:  

Рівненський обласний центр з гідрометеорології:  

• гідрометеорологічних умов та явищ, в т. ч. стихійних;  

• атмосферного повітря, атмосферних випадінь (радіологічні 

спостереження);  

• поверхневих вод річок Горинь, Устя (гідрохімічні 

спостереження), в зоні впливу РАЕС та ХАЕС (радіологічні 

спостереження);  

• ґрунтів в зоні впливу РАЕС та ХАЕС (радіологічні 

спостереження).  

Регіональний офіс водних ресурсів у Рівненській області:  

• поверхневих вод у прикордонних з Республікою Білорусь 

пунктах спостережень (радіологічні та гідрохімічні спостереження);  

• меліорованих і прилеглих до них земель (еколого-меліоративні 

спостереження).  
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Державна установа «Рівненський обласний лабораторний центр 

МОЗ України»:  

• атмосферного повітря в населених пунктах та зонах 

розміщення промислових об’єктів;  

• поверхневих вод водних об’єктів, що зазнають найбільшого 

антропогенного впливу (санітарно-хімічні, бактеріологічні та 

радіометричні дослідження);  

• підземних джерел та об’єктів централізованого водопостачання 

(санітарнохімічні, бактеріологічні та радіометричні дослідження);  

• ґрунтів (санітарно-хімічні бактеріологічні дослідження, солі 

важких металів, пестициди).  

Державна екологічна інспекція Поліського округу:  

• джерел промислових викидів в атмосферу підприємствами 

області та викидів пересувних джерел викидів (вміст 

забруднювальних речовин);  

• джерел скидів стічних вод підприємств області та їх вплив на 

поверхневі водні об’єкти області (гідрохімічні показники);  

• ґрунтів (вміст з забруднювальних речовин).  

Рівненська комплексна геологічна партія ДП «Українська 

геологічна компанія»:  

• ґрунтових та міжпластових вод (гідрогеологічні, гідрохімічні 

дослідження);  

• екзогенних геологічних процесів (видові і просторові 

характеристики, активність прояву).  

Рівненська філія Державної установи «Держгрунтохорона»:  

• ґрунтів земель сільськогосподарського призначення 

(токсикологічні та радіологічні дослідження).  

Центр з організації радіологічного контролю в 

агропромисловому комплексі області:  

• продукції тваринництва на сільськогосподарських 

підприємствах та особистих господарствах населення 6-ти 

радіоактивно забруднених районів області (радіологічні 

дослідження);  

• продукції рослинництва в сільськогосподарських 

підприємствах та особистих господарствах населення області 

(радіологічні дослідження).  

Головне управління Держпродспоживслужби у Рівненській 

області:  
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• продуктів та сировини тваринного походження, кормів, 

прижиттєвої діагностики тварин (радіологічні дослідження);  

• харчової продукції та продовольчої сировини (токсикологічні і 

радіологічні дослідження).  

Головне управління Держгеокадастру у Рівненській області 

здійснює ведення поточного обліку земель з метою вивчення 

структури землекористування, трансформації земель залежно від їх 

цільового призначення, стану та якості ґрунтів, стану рослинного 

покриву, відновлення порушених земель, стану і використання 

земельних ресурсів та підготовка статистичних звітів про наявність 

земель та розподіл їх за власниками, землекористувачами, угіддями 

та видами економічної діяльності.  

Рівненське обласне управління лісового та мисливського 

господарства:  

• лісових насаджень області (лісопатологічні обстеження);  

• ґрунтів у лісах (радіологічний контроль);  

• лісогосподарської продукції (радіологічний контроль). РОВКП 

ВКГ «Рівнеоблводоканал»:  

• питної води централізованих мереж водопостачання (вміст 

забруднювальних речовин);  

• поверхневих вод вище і нижче скидів очисних споруд 

підприємства і його дільниць (гідрохімічні визначення);  

• стічних вод з очисних споруд підприємства і його дільниць 

(гідрохімічні визначення).  

Узагальнення результатів моніторингових спостережень (збір, 

обробка, систематизація та аналіз інформацій) від суб’єктів 

державної системи моніторингу довкілля здійснюється 

департаментом екології та природних ресурсів Рівненської 

облдержадміністрації. Щомісяця за даними суб’єктів моніторингу 

довкілля поповнюються інформаційні масиви комп’ютерного банку 

екологічних даних інформаційної системи департаменту, який 

містить оперативну та ретроспективну інформацію про стан 

навколишнього природного середовища і природних ресурсів. Для 

інформування населення про стан довкілля узагальнені результати 

моніторингових спостережень суб’єктів моніторингу довкілля 

(інформаційно-аналітичні огляди стану довкілля області) регулярно 

раз на місяць висвітлюються на веб-порталі департаменту екології 
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та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації 

(www.ecorivne.gov.ua у рубриці «Моніторинг довкілля»).  

Обласна система спостережень за станом довкілля та програми 

моніторингових спостережень суб’єктів моніторингу в 2020 році 

наведені у табл. 1.1, 1.2. 
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Таблиця 1.1 

Система спостережень за станом довкілля 
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Таблиця 1.2 

Здійснення моніторингу довкілля за регіональними програмами 
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2. Контроль та оцінка стану атмосферного повітря 
 

 Метою є: 1. Ознайомлення та вивчення етапів проведення 

моніторингу атмосферного повітря. 2. Розрахунок сумарного 

показника забруднення атмосферного повітря. 

Завдання. 1. На основі даних таблиці 2.3 провести розрахунок 

сумарного показника забруднення атмосферного повітря по ЗР (пил, 

діоксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю) для певної 

адміністративної території Рівненської області.  

Методика виконання.  Основним нормативним документом, що 

регламентує моніторинг атмосферного повітря є «Про затвердження 

Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони 

атмосферного повітря» (Постанова КМУ від 9 березня 1999 р. № 

343). А також постанова КМУ від 14.08.2019, № 827 «Деякі питання 

здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного 

повітря». 

Порядок встановлює основні вимоги до організації та 

проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря, 

визначає джерела його фінансування, взаємовідносини центральних 

органів виконавчої влади в організації та проведенні моніторингу. 

Моніторинг у галузі охорони атмосферного повітря (далі – 

моніторинг атмосферного повітря) проводиться з метою отримання, 

збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації про рівень 

забруднення атмосферного повітря, оцінки та прогнозування його 

змін і ступеня небезпечності та розроблення науково обґрунтованих 

рекомендацій для прийняття рішень у галузі охорони атмосферного 

повітря. Моніторинг атмосферного повітря є складовою частиною 

державної системи моніторингу довкілля України. 

До об’єктів моніторингу атмосферного повітря належать: 

атмосферне повітря, у тому числі атмосферні опади; викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

Моніторинг атмосферного повітря проводиться у рамках 

Програми проведення в Україні моніторингу атмосферного повітря 

та відповідних регіональних (місцевих) програм. 

У результаті проведення моніторингу атмосферного повітря 

отримують: 

- первинні дані контролю за викидами та спостережень за станом 

забруднення; 
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- узагальнені дані про рівень забруднення на певній території за 

певний проміжок часу; 

- узагальнені дані про склад та обсяги викидів забруднюючих 

речовин; 

- оцінка рівнів та ступеня небезпечності забруднення для 

довкілля та життєдіяльності населення; 

- оцінка складу та обсягів викидів забруднюючих речовин. 

Забруднення атмосферного повітря відбувається від 

стаціонарних та від пересувних джерел забруднення. 

Від стаціонарних джерел найбільшими забруднювачами повітря 

є теплові електростанції (ТЕС) і теплоелектроцентралі (ТЕЦ), 

промислові підприємства (чорна і кольорова металургія, 

машинобудування, хімічне виробництво, видобуток і переробка 

мінеральної сировини) та відкриті джерела (видобутки, 

сільськогосподарське виробництво та будівництво). 

Виробництво електроенергії, газу, води та добувна 

промисловість здебільшого для нашого регіону складають 

відповідно 6, 8, 4 та 5% від загальної кількості забруднюючих 

стаціонарних джерел. 

Можна виділити 10 забруднюючих речовин від стаціонарних 

джерел, які найбільше впливають на організм людини і навколишнє 

середовище: пил, діоксид сірки, діоксин азоту, оксид азоту, оксид 

вуглецю, розчинні сульфати, фтористий та хлористий водень, аміак, 

формальдегід, бенз(а)пірен, а також важкі метали – залізо, кадмій, 

марганець, мідь, нікель, свинець, хром і цинк. 

Під час проведення моніторингу атмосферного повітря в 

обов’язковому порядку визначається наявність в атмосферному 

повітрі загальнопоширених забруднюючих речовин, показників та 

інгредієнтів атмосферних опадів, зазначених у списку А (див. 

нижче). 

За рішенням місцевих органів виконавчої влади або органів 

місцевого самоврядування, з урахуванням екологічної ситуації в 

регіоні, населеному пункті може додатково визначатися наявність в 

атмосферному повітрі забруднюючих речовин, зазначених у списку 

Б (див. нижче). 

СПИСОК А загальнопоширених забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі, показників та інгредієнтів атмосферних 

опадів 
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Забруднюючі речовини в атмосферному повітрі: 

1. Пил 

2. Діоксид сірки 

3. Оксид вуглецю 

4. Діоксид азоту 

5. Свинець та його неорганічні сполуки (в перерахунку на 

свинець) 

6. Бенз(а)пірен 

7. Формальдегід 

8. Радіоактивні речовини (за переліком, погодженим 

Мінекології, МОЗ) 

Показники та інгредієнти атмосферних опадів: 

1. Сульфати 

2. Хлор 

3. Азот амонієвий 

4. Нітрати 

5. Гідрокарбонати 

6. Натрій 

7. Калій 

8. Кальцій 

9. Магній 

10. рН 

11. Кислотність 

СПИСОК Б забруднюючих речовин, моніторинг яких 

проводиться на регіональному (локальному) рівні 

1. Аміак  

2. Нікель та його сполуки 

3. Анілін (у перерахунку на нікель) 

4. Озон 

5. Бензол 

6. Оксид азоту 

7. Водень хлористий.  

8. Ртуть та її сполуки 

9. Водень ціаністий.  

10. Сажа 

11. Етилбензол (у перерахунку на ртуть) 

12. Сірководень 

13. Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 
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14. Сірковуглець 

15. Кадмій та його сполуки (у перерахунку на кадмій) 

16. Толуол 

17. Кислота азотна  

18. Фенол 

19. Кислота сірчана 

20. Фтористий водень 

21. Ксилол  

22. Хлор 

23. Марганець та його сполуки (у перерахунку на діоксид 

марганцю) 

24. Хлоранілін 

25. Мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь) 

26. Хром та його сполуки (у перерахунку на хром) 

27. Миш’як та його сполуки (у перерахунку на миш’як) 

28. Цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк) 

29. Радіоактивні речовини 

При здійсненні моніторингу повітряного басейну території 

зазвичай проводять відбір проб повітря на полігонах, стаціонарах, 

підфакельних постах тощо, після чого виконують аналіз відібраних 

проб у лабораторних умовах. За наявності на спеціального 

обладнання польового контролю стану повітря (датчиків, 

аналізаторів тощо) вимірювання проводяться дистанційно на основі 

SCADA-технологій. 

Система моніторингу атмосферного повітря складається з: 

системи відбору проби повітря; з приладів, які дозволять провести 

кількісний аналіз відібраних проб; програмного забезпечення, яке 

дозволяє у  режимі реального часу обробити і вивести на сайт 

оперативну інформацію про ступінь забруднення атмосферного 

повітря.  

Показники забруднення атмосферного повітря можуть 

визначатися мобільною лабораторією або на стаціонарному посту 

моніторингу стану атмосферного повітря. Крім того, поряд із ними 

може бути встановлена метеостанція (рис. 2.1). 

Пости спостережень відповідно встановлюються трьох 

категорій: стаціонарні, маршрутні, пересувні (підфакельні). При 

виборі місця розміщення поста потрібно встановити, яку 

інформацію необхідно отримати: а) рівень забруднення атмосфери,  
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Рис. 2.1. Вигляд мобільної лабораторії, стаціонарного посту 

моніторингу стану атмосферного повітря 

 

характерний для даного району міста; б) концентрацію домішок в 

конкретній точці, що перебуває під впливом викидів окремого 

промислового підприємства, великої автомагістралі. У першому 

випадку пост повинен бути розташований на ділянці, яка не 

підлягає впливу окремо розташованих джерел. У другому випадку 

пост розміщується в зоні максимальних концентрацій домішки, яку 

формує джерело викидів. 

Кожний пост розміщується на відкритому майданчику, що 

провітрюється з усіх боків з непиловим покриттям: на асфальті, 

твердому ґрунті, газоні.  

Пости необхідно встановлювати:  

– в житлових, адміністративних районах;  

– в районах з різним типом забудови;  

– в місцях, де відмічаються найбільші середні рівні, що 

перевищують встановлені порогові значення;  

– в парках і інших зонах відпочинку.  

Число стаціонарних постів опосередковано визначається в 

залежності від чисельності населення в місті, площі населеного 

пункту, рельєфу місцевості і ступеня індустріалізації, 

розосередженості місць відпочинку. 

Повна програма дозволяє отримати інформацію про разові та 

середньодобові концентрації щоденно шляхом безперервної 

реєстрації за допомогою автоматичних пристроїв або дискретно 

через рівні інтервали часу не менш 4 разів при обов’язковому 

відборі в 1, 7, 13, 19 год. за місцевим декретним часом.  
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Неповна програма дозволяє отримати інформацію про разові 

концентрації щоденно в 7, 13, 19 год. місцевого декретного часу.  

Скорочена програма дозволяє отримати інформацію тільки про 

разові концентрації щодня в 7 і 13 год. 

Добова програма дозволяє отримання інформацію про 

середньодобову концентрацію. Спостереження проводяться шляхом 

безперервного добового відбору проб.  

Всі програми дозволяють отримати концентрації 

середньомісячні, середньорічні і середні за більш тривалий термін. 

Між концентрацією ЗР (q) та ГДК (мг/м3) існує співвідношення:  

                                              
,ГДКq                                        (2.1)  

Деякі ЗР володіють односпрямованою дією або ефектом сумації. 

При наявності декількох (n) шкідливих забруднюючих речовин, що 

володіють сумацією дії, їх безрозмірна сумарна концентрація не 

повинна перевищувати 1:  

                            
,1...

2

2

1

1 
n

n

ГДК

q

ГДК

q

ГДК

q

                  (2.2)
 

де q1, q2, … qn – фактичні, виміряні концентрації шкідливих речовин у 

повітрі, мг/м3; ГДК1, ГДК2, … ГДКn – гранично-допустима 

концентрація шкідливих забруднюючих речовин, мг/м3. 

Ефектом сумації володіють, наприклад: фенол і діоксид сірки; 

діоксид сірки і діоксид азоту; діоксид сірки і сірководень; озон, 

діоксид азоту і формальдегід тощо.  

У залежності від часу впливу розрізнюють: ГДК максимальні 

разові (ГДКмр), середні добові (ГДКсд) і робочої зони (ГДКрз). Їх 

кількісні значення беруть із наказу МОЗ України від 14.01.2020 

року, №52 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого 

вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі 

населених місць» 

ГДКмр відноситься до 20-30-хвилинного інтервалу осереднення; 

встановлюється для попередження рефлекторних реакцій людини 

(відчуття запаху, світлочутливість) і не викликає змін 

біоелектричної активності головного мозку. 

Розроблено чотири класи небезпеки шкідливих речовин: 

1. Надзвичайно небезпечні (бенз(а)пірен, свинець, сполуки ртуті і 

хрому, гексахлоран, ціановодні, пентаоксид ванадію, ДДТ, озон та 

ін). 



 18 

2. Високонебезпечні (сірчана кислота, сірководень, кофеїн, 

феноли, бензол, хлор, оксиди марганцю та ін.). 

3. Помірно небезпечні (діоксид азоту, діоксид сірки, тютюн, 

бутиловий спирт, пил, сажа та ін.). 

4. Малонебезпечні речовини (оксид вуглецю, етиловий спирт, 

аміак, нафталін, ацетон, скипидар та ін.). 

Найчастіше для оцінки якості атмосферного повітря 

застосовуються ГДКмр (для порівняння з разовими 

концентраціями) і ГДКсд (для порівняння з будь-якими 

осередненими концентраціями). 

Серед методів оцінки якості атмосферного повітря 

виділяють: 

 розрахунок індексу забруднення атмосфери (ІЗА); 

 розрахунок інтегральних показників оцінки якості 

атмосферного повітря; 

 розрахунок показника гранично допустимого  забруднення. 

Проводимо оцінку забруднення атмосферного повітря за 

допомогою сумарного показника забруднення (СПЗ) у межах 

населених пунктів та поза ними і включає визначення рівня 

забруднення та ступеню його небезпечності згідно з таблицею  2.1. 

Таблиця 2.1 

Шкала для оцінки забруднення атмосферного повітря 

Рівень забруднення Ступінь 

небезпечності 

СПЗ 

Допустимий Безпечний <1 

Недопустимий Слабо небезпечний 1-4 

Недопустимий Помірно 

небезпечний  

4-10 

Недопустимий Небезпечний 10-25 

Недопустимий Дуже небезпечний ˃25 

 

У місті Рівне на сьогодні встановлено 7 станцій моніторингу 

стану атмосферного повітря. У с. Нова Любомирка – 3. 

Автоматизовані станції моніторингу атмосферного повітря 

вираховують середній індекс якості (AQI). 

Показники, які на них визначаються: пил, концентрацію оксидів 

вуглецю, азоту, сірки, озону, вуглеводнів, аміаку, летючі органічні 
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вуглеводні, одоранти та сірковмісні сполуки, швидкість та напрям 

вітру, температуру повітря, відносну вологість, атмосферний тиск. 

Дані якості повітря конвертуються за шкалою AQI. 

AQI – індекс якості повітря, що розроблений Агенцією з 

охорони довкілля США і використовується у багатьох країнах світу 

(таблиця 2.2). 

Чим більше значення AQI, тим вищий рівень забруднення 

повітря і негативніший вплив на здоров'я. 

Таблиця 2.2 

Індекс якості повітря (AQI) 

 

 

Приклад станцій моніторингу стану атмосферного повітря м. 

Рівного показано на картосхемі (рис. 2.2). 

 

 
Рис.2.2.  Картосхема станцій моніторингу стану атмосферного 

повітря м. Рівного 

https://www.airnow.gov/aqi/aqi-basics/
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Найчастіше на таких станціях моніторингу атмосферного повітря 

встановлюються перетворювачі якості атмосферного повітря 

VAISALA  AQT420 (або AQT400, AQT410). На рис. 2.3 показано  

зовнішній вигляд перетворювача якості атмосферного повітря 

VAISALA  AQT420. 

 
Рис.2.3 Перетворювач якості атмосферного повітря VAISALA  

AQT420  

 

ЗР у атмосферному повітрі вимірюються 2 рази на місяць (7 і 27 

числа кожного місяця), за рік це 24 проби. 

Час відбору проби 60 с. 

Інтервал вибірки 10 хв. (10 проб). 

Швидкість потоку проби складає 0,9 стол. лож/хв.  

Таблиця 2.3 

Викиди а атмосферне повітря найпоширеніших ЗР в Рівненській 

області в розрізі адміністративних одиниць 

Адміністративні 

одиниці 

Викиди із стаціонарних джерел, мг/м3 

пил діоксид 

сірки 

діоксид 

азоту 

оксид 

вуглецю 

м. Рівне 0,7887 0,0693 0,8107 0,4178 

м. Дубно 0,0211 0,0118 0,0488 0,0441 

м. Вараш 0,0027 0,0025 0,0037 0,0085 

м. Острог 0,0011 0,0001 0,0043 0,0053 

Березнівський р-н 0,0239 0,0071 0,0227 0,0242 

Володимерецький  

р-н 

0,0362 0,0149 0,0014 0,0029 

Гощанський р-н 0,0008 0,0007 0,0008 0,0016 

Демидівський р-н 0,0004 0 0,0001 0,0002 

Дубенський р-н 0,0545 0,0575 0,0314 0,0704 
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Дубровицький р-н 0,0021 0,0004 0,0001 0,0004 

Зарічненський р-н 0,045 0,0279 0,0064 0,0345 

Здолбунівський р-н 0,185 0,0007 2,1114 0,2715 

Корецький р-н 0,0135 0,0011 0,0018 0,0094 

Костопільський р-н 0,224 0,0197 0,2566 0,1121 

Млинівський р-н 0,0239 0,0262 0,007 0,0228 

Острозький р-н 0 0 0,0001 0 

Рівненський р-н 0,0298 0 0,0157 0,0157 

Рокитнівський р-н 0,206 0,1153 0,7587 0,2116 

Сарненський р-н 0,166 0,0082 0,0471 0,0424 

Радивилівський р-н 0,214 0,0013 0,0147 0,0277 

Разом по області 2,0387 0,3647 4,1435 1,3231 

 

Використовуючи дані таблиці 2.3 розрахувати  сумарний 

показник забруднення атмосферного повітря за формулою:
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де С1, С2, … Сn – фактичні, виміряні концентрації шкідливих речовин 

у повітрі, мг/м3; ГДК1, ГДК2, … ГДКn – гранично-допустима 

концентрація шкідливих забруднюючих речовин, мг/м3; К1, К2,… Кn 

– значення коефіцієнтів, які враховують клас небезпечності 

відповідної речовини  (для речовин 1 класу – 0,8; 2 класу – 0,9; 3 

класу – 1,0; 4 класу – 1,1). 

Рівень забруднення атмосферного повітря оцінюється за 

розрахованим значенням  ΣПЗ (СПЗ) у відсотках за таблицею 2.1. 

Клас небезпечності відповідної речовини взяти із наказу МОЗ 

України від 14.01.2020 року, №52 «Про затвердження гігієнічних 

регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в 

атмосферному повітрі населених місць». 

Варіант здобувач вибирає із таблиці 2.3 згідно списку у журналі. 

3. Контроль та оцінка стану поверхневих вод та 

підземних 

 
 Метою є: 1. Ознайомлення та вивчення моніторингу 

поверхневих вод. 2. Ознайомлення та вивчення моніторингу 

підземних вод. 
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Завдання. 1. Ознайомитися з інтерактивною картою 

«Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України» на 

головному сайті Держводагентства України та оцінити 

перевищення екологічного нормативу від фактичних значень в 

цілому для поверхневих вод України.  

2. Визначити основні пункти моніторингу, встановити їх 

кількість, гідрологічні пости та інші наявні тематичні шари на 

інтерактивній карті у басейнах річок Вісла, Дніпро (верхів’я (Київ-

Черкаси), середнє (Черкаси-Запоріжжя), гирло (Запоріжжя-

Херсон)), Дністер, Дон, Дунай, Південний Буг, Криму, Приазов’я, 

Причорномор’я з їх фото-схематичною фіксацією у роботі.  

3. Оцінити дані моніторингу на день проведення практичного 

заняття за інтерактивною картою та вибраними річковими 

басейнами для всіх кратностей перевищення екологічного 

нормативу та у формі таблиць описати їх.  

4. Розрахувати індекс забруднення поверхневих та підземних вод 

та таблицею 3.1 оцінити їх. 

Методика виконання. Державний моніторинг вод 
здійснюється з метою забезпечення збирання, обробки, збереження, 

узагальнення та аналізу інформації про стан водних об’єктів, 

прогнозування його змін та розроблення науково обґрунтованих 

рекомендацій для прийняття рішень у галузі використання, охорони 

вод та відтворення водних ресурсів.  

Постановою КМУ від 19.09.2018 р. №758 «Порядок здійснення 

державного моніторингу вод». 

Тому з 2019 року в Україні запроваджено європейські підходи 

щодо здійснення моніторингу вод відповідно до вимог Водної 

Рамкової Директиви. 

Порядком визначено чіткий розподіл обов’язків між суб’єктами 

моніторингу без дублювання повноважень, введено нові показники 

моніторингу, які в Україні до цього часу не вимірювались – 

пріоритетні, гідроморфологічні та біологічні. 

Залежно від цілей та завдань державного моніторингу вод 

встановлюються такі процедури: 

 процедура діагностичного моніторингу масивів поверхневих 

та підземних вод; 

 процедура операційного моніторингу масивів поверхневих 

та підземних вод; 
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 процедура дослідницького моніторингу масивів 

поверхневих вод; 

 процедура моніторингу морських вод. 

Діагностичний, операційний та дослідницький моніторинг 

здійснюється за басейновим принципом. 

Нова система моніторингу передбачає шестирічний цикл 

моніторингу та класифікацію стану вод за 5 класами екологічного 

стану і 2 класами хімічного стану. 

Для здійснення державного моніторингу вод готуються 

відповідні програми державного моніторингу вод. 

Підготовлено програми діагностичного моніторингу: 
 для басейну Дністра; 

 для басейну Дунаю; 

 для басейну Вісли; 

 для басейну Дону; 

 для басейну Приазов’я; 

 для басейну Причорномор’я; 

 для басейну Південного Бугу; 

 для басейну Дніпра суббасейну середнього Дніпра; 

 для басейну Дніпра суббасейну нижнього Дніпра; 

 для басейну Дніпра суббасейну верхнього Дніпра та річки 

Десна. 

Відповідно до нових вимог Держводагентством здійснюється 

трансформація існуючої системи моніторингу з розподілом функцій 

між існуючими лабораторіями та уникнення їх дублювання. 

Для забезпечення виконання вимірювань пріоритетних 

забруднюючих речовин здійснюється облаштування 4 базових 

лабораторій – Західного (м. Івано-Франківськ), Східного (м. 

Слов’янськ, Донецька область), Північного (м. Вишгород, Київська 

область) та Південного регіонів (м. Одеса).  

Результати проведених досліджень якості поверхневих вод 

можна переглянути на веб-ресурсів «Моніторинг та екологічна 

оцінка водних ресурсів України» 

Моніторинг вод включає наступні етапи: 
Відбір проб води на водному об’єкті (річка, канал, водосховище 

тощо).  

1 етап – Реєстрація та кодування зразків: 

1. Доставка проб води до лабораторії. 

http://monitoring.davr.gov.ua/EcoWaterMon/GDKMap/Index
http://monitoring.davr.gov.ua/EcoWaterMon/GDKMap/Index
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2. Реєстрація та кодування проб води. 

3. Відповідне маркування проб води. 

2 етап – Спектрометричні вимірювання: 

1. Визначення важких металів спектрометричними методами. 

Зразки проб  води ставляться у оптико-емісійний спектрометр з 

індуктивно-зв’язною плазмою  - Avio 200 PerkinElmer. 

2. Друк результатів аналізу. 

3 етап – Приладовий та ваговий: 

1. Виконання фізико-хімічних вимірювань  показників групи 

азоту та фосфору коло метричними методами. Спектрофотометр 

UV-1800 Shimadzu. 

4 етап – Підготовка зразків до визначення органічних 

сполук: 

1. Підготовка проби води для визначення органічних сполук. 

2. Фільтрація проби води за допомогою вакуумної установки. 

3. Кондиціонування картриджу метанолом та водою в системі 

твердофазної екстракції. 

4. Виконання фізико-хімічних  вимірювань показників групи 

азоту та фосфору колометричними методами. 

 5. Вилучення речовин після екстракції  проби води. 

5 етап – Газова хроматографія: 
1. Відбір підготовленої проби води для визначення органічних 

сполук методом газової хроматографії - мас-спектрометрії. 

2. Визначення органічних сполук: пестициди, хлоралкани, 

ароматичні вуглеводні та інші сполуки газовим тандемним  

хроматомас- спектрометром  GCMS-TQ 8050 NX Shimadzu. 

3. Введення результатів вимірювань до бази даних на веb-

порталі: monitoring.davr.gov.ua  

1. Інтерактивна карта «Моніторинг та екологічна оцінка водних 

ресурсів України» на головному сайті Держводагентства України 

має вигляд (рис. 3.1).  

2. Для виконання завдання №2 необхідно згідно вибраного 

варіанту визначити основні пункти моніторингу, встановити їх 

кількість, гідрологічні пости та інші наявні тематичні шари на 

інтерактивній карті у басейнах річок з їх фото-схематичною 

фіксацією у роботі. Варіанти:  1 – басейн річки Вісла; 2 – басейн 

річки  Дніпро (верхів’я (Київ-Черкаси)); 3 – басейн річки Дніпро  
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Рис. 3.1. Інтерактивна карта «Моніторинг та екологічна оцінка 

водних ресурсів України» 

 

(середнє (Черкаси-Запоріжжя)); 4 – басейн річки Дніпро (нижнє, 

гирло (Запоріжжя-Херсон));5 – басейн річки Дністер; 6 – басейн 

річки Дон; 7 – басейн річки Дунай; 8 – басейн річки Південний Буг; 

9 – басейни річок Криму; 10 – басейни річок Приазов’я; 11 – 

басейни річок Причорномор’я; 12 – басейн річки Прип’ять.  

Приклад фото-схематичної фіксації. Для цього на головному 

порталі ДАВР України вибираємо закладку «Державний водний 

кадастр: облік поверхневих водних об’єктів» і вибираючи різні 

тематичні шари для свого басейну річки – наприклад, маси 

поверхневих вод, поверхневі води, пункти моніторингу, 

гідрологічні пости тощо фіксуємо фото-схематично у своїй роботі 

та аналізуємо їх (рис. 3.2). 

 
Рис. 3.2. Фото-схематична фіксація гідрологічних постів  у басейні 

річки Вісла 
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У басейні річки Вісла розміщено 9 гідрологічних постів за якими 

проводяться спостереження та контроль на водних поверхневих 

об’єктах. Аналогічно проводимо фотофіксацію та аналіз інших 

тематичних шарів для цього басейну річки. 

3. Оцінку даних моніторингу на день проведення практичного 

заняття за інтерактивною картою та вибраним річковими басейном 

для всіх кратностей перевищення екологічного нормативу  

проводимо у формі таблиці та описуємо її. Приклад на рис. 3.3 

показано для річкового басейну Дону.  

 
Рис. 3.3. Табличне представлення результатів моніторингу 

поверхневих вод для басейну річки 

 

4. Оцінка забруднення поверхневих та підземних вод 

проводиться на основі індексу забруднення вод (ІЗВ) та включає 

визначення класу якості води та рівня забруднення згідно з 

таблицею 3.1. 

Таблиця 3.1 

Шкала для оцінки забруднення поверхневих та підземних вод 

Клас 

якості 

води 

 

Рівень забруднення 

Індекс забруднення вод (ІЗВ) 

для 

поверхневих 

вод 

для підземних 

вод 

I Дуже чиста ≤ 0,3 ≤ 0,20 

II Чиста 0,3-1 0,20-0,50 

III Помірно забруднена 1-2,5 0,5-1 

IV Забруднена 2,5-4 1-1,5 

V Брудна 4-6 1,5-2,5 
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VI Дуже брудна 6-10 2,5-4 

VII Надзвичайно брудна >10 >4 

 

Розрахунок ІЗВ проводиться окремо для поверхневих та 

підземних вод за формулою: 
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                          (3.1)

 

де ІЗВ – сумарний показник забруднення; ci – значення фактичних 

концентрацій речовин, що входять до складу суміші, мг/л; ГДКi – 

значення гранично допустимих концентрацій відповідних 

забруднюючих речовин, що входять до складу суміші, мг/л; kj – 

значення коефіцієнтів, які враховують клас небезпечності 

відповідної речовини: для речовин 1-го класу – 0,8; 2-го класу – 0,9; 

3-го класу – 1,05; 4-го класу – 1,1; n – кількість контрольованих 

показників. 

Для показників загального якісного стану природних вод (табл. 

3.2) приймаємо kj =1,05. 

Для поверхневих вод кількість показників, які беруться для 

розрахунку ІЗВ, повинна бути не менше шести, але обов’язково 

включати розчинений О2 та БСК5.  

Таблиця 3.2 

Нормативи загального якісного стану природних вод 

№ з/п Показники ГДК, мг/л 

1 Завислі речовини 20 

2 Мінералізація (сухий залишок) 1000 

3 Розчинний О2 4 

4 рН 8,5 

5 БСК5 6 

6 ХСК 30 

7 Ca 180 

8 Mg 40 

9 Сульфати 25-30 

10 Хлориди 30 

 

Вихідні дані до розрахунку ІЗВ наведено у таблиці 3.3. 
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Таблиця 3.3 

Вихідні дані до розрахунку ІЗВ 
№ 

з/п 

Басейн 

річки 

Показник Фактична концентрація 

забруднюючих речовин,  

у 

поверхневих 

водних 

об’єктах  

у 

підземних 

водних 

об’єктах 

1 Дніпро Одиниці 

розмірності 

мг/л - 

Завислі речовини 11 - 

Мінералізація 

(сухий залишок) 

105 - 

Розчинний О2 2,52 - 

Сульфати 96 - 

БСК5 16 - 

ХСК 29 - 

Хлориди 3,05 - 

2 Дністер Одиниці 

розмірності 

мг/л - 

Завислі речовини 50,9 - 

Мінералізація 

(сухий залишок) 

39,72 - 

Розчинний О2 3,056 - 

Сульфати 16,76 - 

БСК5 3,31 - 

ХСК 1,10 - 

Хлориди 2,42 - 

3. Сіверський 

Донець 

Одиниці 

розмірності 

мг/л - 

Завислі речовини 21 - 

Мінералізація 

(сухий залишок) 

200 - 

Розчинний О2 1,5 - 

Сульфати 20,3 - 

БСК5 17 - 

ХСК 11,6 - 

Хлориди 20,5 - 

4. Південний 

Буг 

Одиниці 

розмірності 

мг/л - 

Завислі речовини 14 - 
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Мінералізація 

(сухий залишок) 

114 - 

Розчинний О2 1,72 - 

Сульфати 96 - 

БСК5 17 - 

ХСК 27 - 

Хлориди 2,05 - 

5. Десна Одиниці 

розмірності 

мг/л - 

Завислі речовини 28 - 

Мінералізація 

(сухий залишок) 

98 - 

Розчинний О2 2,12 - 

Сульфати 24,2 - 

БСК5 0,71 - 

ХСК 15 - 

Хлориди 1,10  

6. Вижівка Одиниці 

розмірності 

мг/л - 

Завислі речовини 29,2 - 

Мінералізація 

(сухий залишок) 

15,4 - 

Розчинний О2 3,52 - 

Сульфати 2,50 - 

БСК5 0,072 - 

ХСК 35,2 - 

Хлориди 1,21 - 

7. Прип’ять  Одиниці 

розмірності 

мг/л - 

Завислі речовини 30 - 

Мінералізація 

(сухий залишок) 

113 - 

Розчинний О2 0,52 - 

Сульфати 2,7 - 

БСК5 0,11 - 

ХСК 4,22 - 

Хлориди 19,5 - 

8. Смолка Одиниці 

розмірності 

мг/л - 

Завислі речовини 31 - 

Мінералізація 139 - 
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(сухий залишок) 

Розчинний О2 5,52 - 

Сульфати 32,0 - 

БСК5 0,13 - 

ХСК 54,2 - 

Хлориди 1,45 - 

9. Уборть Одиниці 

розмірності 

мг/л - 

Завислі речовини 81 - 

Мінералізація 

(сухий залишок) 

147 - 

Розчинний О2 4,52 - 

Сульфати 41,3 - 

БСК5 0,52 - 

ХСК 15,7 - 

Хлориди 0,55 - 

10. Уж Одиниці 

розмірності 

мг/л - 

Завислі речовини 75 - 

Мінералізація 

(сухий залишок) 

133 - 

Розчинний О2 3,3 - 

Сульфати 16 - 

БСК5 7,01 - 

ХСК 11,5 - 

Хлориди 0,13 - 

11. Іква Одиниці 

розмірності 

мг/л - 

Завислі речовини 45 - 

Мінералізація 

(сухий залишок) 

112 - 

Розчинний О2 2,33 - 

Сульфати 17,7 - 

БСК5 0,08 - 

ХСК 0,10 - 

Хлориди 0,18 - 

12. Тур’я Одиниці 

розмірності 

мг/л - 

Завислі речовини 36 - 

Мінералізація 

(сухий залишок) 

841 - 
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Розчинний О2 1,54 - 

Сульфати 11,7 - 

БСК5 17,9 - 

ХСК 9,86 - 

Хлориди 1,67 - 

 

4. Контроль та оцінка стану ґрунтів 
 

 Метою є: 1. Ознайомлення та вивчення основних етапів 

проведення моніторингу грунтів.  

Завдання. 1. Вивчити основні етапи проведення моніторингу 

грунту та розрахувати сумарний показник забруднення грунту 

відповідно до вихідних даних проведеного хімічного аналізу у 

таблиці 4.3 та оцінити його за шкалою таблиці 4.2. 

Методика виконання. Моніторинг земель складається із 

систематичних спостережень за станом земель (агрохімічна 

паспортизація земельних ділянок, зйомка, обстеження і 

вишукування), виявлення у ньому змін, а також проведення оцінки: 

− стану використання земельних ділянок; 

− процесів, пов'язаних із змінами родючості ґрунтів (розвиток 

водної і вітрової ерозії, втрата гумусу, погіршення структури 

ґрунту, заболочення і засолення), заростання сільськогосподарських 

угідь, забруднення земель пестицидами, важкими металами, 

радіонуклідами та іншими токсичними речовинами; 

− стану берегових ліній річок, морів, озер, заток, водосховищ, 

лиманів, гідротехнічних споруд; 

− процесів, пов'язаних з утворенням ярів, зсувів, селевими 

потоками, землетрусами, карстовими, кріогенними та іншими 

явищами; 

− стану земель населених пунктів, територій, зайнятих 

нафтогазодобувними об'єктами, очисними спорудами, 

гноєсховищами, складами паливно-мастильних матеріалів, добрив, 

стоянками автотранспорту, захороненням токсичних промислових 

відходів і радіоактивних матеріалів, а також іншими промисловими 

об'єктами. 

Залежно від цілей спостережень та охоплення територій 

моніторинг земель може бути національним, регіональним і 

локальним. 
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Для ведення моніторингу земель на національному рівні по всій 

території України створюється мережа дослідних земельних 

ділянок та ділянок з еталонними ґрунтами з метою проведення на 

них необхідних спостережень, вимірювань та обстежень 

екологічного стану земель, зміни показників корисних властивостей 

ґрунтів під впливом господарської та інших видів діяльності. 

Ведення моніторингу земель здійснюють центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних 

відносин, за участю центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього 

природного середовища. 

Одержана інформація надсилається органам виконавчої влади та 

органам місцевого самоврядування для розроблення науково 

обґрунтованих рекомендацій і своєчасного прийняття рішень щодо 

поліпшення охорони земель, запобігання негативним змінам їх 

стану та додержання вимог екологічної безпеки. 

З метою своєчасного виявлення змін стану земель, їх оцінки, 

відвернення та ліквідації наслідків негативних процесів ведеться 

моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення. 

В Україні державний моніторинг ґрунтів здійснюється на трьох 

рівнях: локальному, регіональному та національному. 

Локальний моніторинг ґрунтів проводиться на території 

окремих землеволодінь, землекористувань, територіальних систем.  

Регіональний моніторинг ґрунтів здійснюється у межах 

адміністративно-територіальних одиниць (область, район), на 

територіях економічних і природних регіонів (Західний регіон, 

Карпатський регіон, зона Полісся, зона Лісостепу та ін.). 

Принципи моніторингу ґрунтів в Україні регламентуються 

Законом «Про охорону земель», «Положенням про моніторинг 

ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення», іншими 

відомчими положеннями про моніторинг ґрунтово-земельних 

ресурсів. 

Відповідно до Закону України «Про охорону земель» (ст. 54) 

моніторинг земель і ґрунтів проводиться з метою своєчасного 

виявлення зміни стану земель та властивостей ґрунтів, оцінки 

здійснення заходів щодо охорони земель, збереження та 

відтворення родючості ґрунтів, попередження впливу негативних 

процесів і ліквідації наслідків цього впливу. 
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Моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського 

призначення включає: агрохімічне обстеження ґрунтів; контроль 

змін якісного стану ґрунтів; агрохімічну паспортизацію земельних 

ділянок. 

Агрохімічна паспортизація орних земель здійснюється через 

кожні 5 років, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень – через 

кожні 5-10 років. Суцільне ґрунтове обстеження проводиться через 

кожні 20 років. 

Моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського 

призначення здійснюється уповноваженим органом виконавчої 

влади з питань аграрної політики. 

Відповідно до статті 23 Закону України «Про охорону земель», 

«державна комплексна система спостережень включає топографо-

геодезичні, картографічні, ґрунтові, агрохімічні, радіологічні та 

інші обстеження і розвідування стану земель і ґрунтів, їх 

моніторинг. 

На базі даних державної комплексної системи спостережень 

формуються національний, регіональний та місцевий банки даних 

про стан земель і ґрунтів. 

Більшість земель в Україні – це сільськогосподарські землі. 

Ведення моніторингу ґрунтів на землях сільськогосподарського 

призначення має ряд суттєвих особливостей. Так, «Положенням про 

моніторинг земель сільськогосподарського призначення» 

встановлюється, що 

«моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського 

призначення проводиться з метою своєчасного виявлення змін 

стану ґрунтів, їх оцінки, відвернення наслідків негативних процесів, 

розроблення науково обґрунтованих систем землеробства і 

агротехнологій. Моніторинг ґрунтів на землях 

сільськогосподарського призначення передбачає виконання таких 

завдань: 

- проведення спостережень, збір, аналіз і опрацювання 

інформації щодо якісного стану ґрунтів (розвиток ґрунтової ерозії, 

стан структури ґрунту, підкислення, засолення, солонцюватість, 

заболочення ґрунтів, динаміка вмісту гумусу і елементів живлення), 

забруднення ґрунтів важкими металами, радіонуклідами, 

залишковими кількостями пестицидів та іншими токсичними 

речовинами; 
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- здійснення комплексного аналізу агроекологічної ситуації на 

землях сільськогосподарського призначення, оцінки та прогнозу 

можливих змін стану родючості ґрунтів з урахуванням природних і 

антропогенних факторів, еколого-меліоративного стану зрошуваних 

і осушуваних земель; 

- розроблення і впровадження науково обґрунтованих 

рекомендацій щодо прийняття рішень про відвернення та 

ліквідацію наслідків негативних процесів та заходів щодо 

забезпечення відтворення родючості ґрунтів; 

- визначення зон виробництва сільськогосподарської продукції 

для виготовлення продуктів для дитячого та дієтичного харчування; 

- створення та ведення інформаційних банків даних про стан 

ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення та 

інформаційно-аналітичної системи для розроблення заходів у сфері 

охорони родючості ґрунтів; 

- надання (на договірній основі) землевласникам, 

землекористувачам та суб’єктам оціночної діяльності у сфері 

оцінки земель інформації про сучасний стан ґрунтів; 

- участь у здійсненні природно-сільськогосподарського, еколого-

економічного, протиерозійного та інших видів районування 

(зонування) земель; 

- підготовка та видання щорічної (періодичної) доповіді про стан 

ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення. 

Залежно від територіального поширення та завдань 

здійснюються національний, регіональний і локальний моніторинги 

ґрунтів: 

- національний – охоплює землі сільськогосподарського 

призначення в Україні; 

- регіональний – охоплює землі сільськогосподарського 

призначення в межах фізико-географічних і адміністративних 

одиниць, великих масивів зрошення та осушення; 

- локальний – проводиться на території окремих землеволодінь та 

землекористувань. 

Для кожної мережі спостережень при організації системи 

моніторингу розробляються програми спостережень. Програма 

спостережень входить як одна з найважливіших методичних 

складових частин у загальну цільову програму моніторингу земель. 

За своєю формою програма спостережень складається у виді 



 35 

практичного методичного посібника зі спостережень на даній 

конкретній території. 

Спостереження ведуться за факторами або елементами, що є 

провідними для даної територіальної системи, що визначають її 

характерні властивості і функціонування, а також найбільш 

важливими з точки зору охорони земель. Виходячи з цього 

вибирається найбільш оптимальний комплекс геологічних, 

ґрунтових, гідрогеологічних, інженерно-геологічних, гідрохімічних, 

гідрохімічних показників. У залежності від набору компонентів 

земель проектують спостереження за: 

 складом, станом і властивостями ґрунтів, гірських порід, 

техногенних ґрунтів; 

 підземними водами (режим, динаміка, гідрохімія і т.д.); 

 станом рослинного покриву; 

 рельєфом (техногенна порушеність, мінливість, 

розчленованість, динаміка, неотектоніка тощо); 

 природними геологічними процесами (ендогенними, 

екзогенними); 

 інженерно-геологічними та геодинамічними процесами і 

явищами; 

 процесами взаємодії інженерних споруд і земельних 

ресурсів (осіданням споруд, стійкістю, станом фундаментів, 

витоками техногенних вод і т.п.) тощо. 

Ґрунт є складним природним комплексом, основною 

підсистемою природної системи «землі», а тому розробка програми 

його контролю є основою коректних оцінок і прогнозів у системі 

моніторингу земель. У багатьох випадках для контролю стану 

земель достатньо здійснювати моніторинг лише ґрунтів регіону 

оскільки ґрунт – це «дзеркало ландшафту», компонент, у якому 

відображуються всі без винятку підсистеми. 

В основі методології ґрунтового моніторингу лежить система 

показників, вибір яких зумовлений необхідністю найбільш точного 

і повного опису основних властивостей і функцій ґрунтів, 

ґрунтотворних та деградаційних процесів, здатності ґрунту 

задовольняти потреби рослин. 

У процесі практичної діяльності різних відомств та наукових 

установ вироблено певний набір ґрунтових показників, які 

описують ті чи інші аспекти стану ґрунтів.  
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Мережу стаціонарних ділянок моніторингу грунтів на території 

України представлено на рис. 4.1. 

 

 
Рис. 4.1. Мережа пунктів моніторингу грунтів в Україні 

 

Вченими Українського науково-дослідного інституту 

ґрунтознавства і агрохімії ім. О.Н. Соколовського (установи-

координатора моніторингу ґрунтів в Україні) розроблено загальний 

перелік показників і методів ґрунтового моніторингу, що включає 

32 показники, основні з яких наведені у табл. 4.1 і які можна взяти 

до уваги при розробці програми моніторингу ґрунтового покриву 

контрольованої території. 

Якісний стан грунту 

 Погіршення якісного стану ґрунтів та зниження їх родючості 

є небезпечним у разі зменшення числових значень відносно 

попередніх даних агрохімічної паспортизації сільськогосподарських 

угідь, моніторингу ґрунтів та великомасштабних обстежень ґрунтів 

не менше ніж за двома показниками, а саме:  

 зниження вмісту гумусу в ґрунті більше, ніж на 5 %; 

 зниження вмісту рухомих сполук фосфору в ґрунті на 15 % і 

більше; 
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Таблиця 4.1 

Показники і методи ґрунтового моніторингу (за В.В. 

Медведєвим, Т.О. Гринченком, Р.С. Трускавецьким, та ін., 1992) 

 
 

 зниження вмісту рухомих сполук калію в ґрунті на 15 % і 

більше; 
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 зниження pH сольового на кислих ґрунтах на 10 % і більше; 

 збільшення pH водного на нейтральних та лужних ґрунтах 

на 10 % і більше; 

 збільшення вмісту увібраного натрію більше ніж на 5 % від 

суми поглинутих основ; 

 збільшення ступеню засолення або забруднення на 1 

градацію і більше. 

Псування грунтів, яке характеризує катастрофічне погіршення 

якісного стану грунтів наступає в разі критичного зменшення 

числових значень, а саме: 

 зниження вмісту гумусу в ґрунті більше, ніж на 20,1 %; 

 зниження вмісту рухомих сполук фосфору в ґрунті на 45,1 % 

і більше; 

 зниження вмісту рухомих сполук калію в ґрунті на 45,1 % і 

більше; 

 зниження pH сольового на кислих ґрунтах на 30,1 % і 

більше; 

 збільшення pH водного на нейтральних та лужних ґрунтах 

на 30,1 % і більше; 

 збільшення вмісту увібраного натрію більше ніж на 15 % від 

суми поглинутих основ; 

 збільшення ступеню засолення або забруднення на 3 

градації і більше. 

Перелік 

обов'язкових показників якісного стану ґрунтів на землях 

сільськогосподарського призначення (додаток 1) 

Загальні для ґрунтів: 
- тип ґрунту, 

- глибина гумусного профілю, см 

- гранулометричний склад ґрунту: 

фізична глина, %. 

Агрофізичні: 
- щільність ґрунту, г/см 

- максимально можливий запас продуктивної вологи в 0 - 100 см, 

мм. 

Фізико-хімічні: 

- pHвод; 

- pHсол; 
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- гідролітична кислотність, мг-екв/100 г; 

- сума увібраних основ, мг-екв/100 г. 

Засолення ґрунтів: 

- тип засолення; 

- ступінь засолення. 

Агрохімічні: 

вміст: 

- гумусу, %; 

- азоту, що легко гідролізується, мг/кг; 

- азоту за нітрифікаційною здатністю, мг/кг; 

- рухомих сполук фосфору, мг/кг; 

- рухомих сполук калію, мг/кг; 

- рухомої сірки, мг/кг; 

рухомих сполук, мг/кг: 

- бору; 

- молібдену; 

- марганцю; 

- кобальту; 

- міді; 

- цинку. 

Забрудненість: 

вміст важких металів, мг/кг: 

- рухомі сполуки кадмію; 

- рухомі сполуки свинцю; 

- валові форми ртуті; 

вміст залишків пестицидів, мг/кг: 

- дихлордифенилтрихлоретан і його метаболіти; 

- гексахлоран (сума ізомерів) 

щільність забруднення радіонуклідами, Кі/км2: 

- цезій-137; 

- стронцій-90. 

Перелік нормативних документів, які є доказовою  

базою для контролю стану грунтів на землях 

сільськогосподарського призначення описаний у додатку 2 до 

постанови КМУ 2017 року. 

Крім наведених вище підходів при проведенні моніторингу 

ґрунту варто контролювати також: 
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- процеси зміни територіальної структури ґрунтового покриву 

шляхом контролю ступеня змитості (в результаті водної ерозії), 

дефльованості (в результаті вітрової ерозії), окультуреності, 

озалізненості та окарбоначеності, засоленості, потужність 

гумусового горизонту, спрацювання торфового горизонту тощо; 

- ступінь оптимальності землекористування та технологій 

землеробства; 

- рівень застосування заходів з комплексної охорони ґрунтів; 

- інтенсивність прояву процесів ерозії шляхом контролю ступеня 

пошкодження угідь і посівів, визначення ареалів поширення 

пилових бур, динаміки проективного покриття ґрунту рослинністю, 

зміни властивостей ґрунтів від ерозії, визначення втрат ґрунту від 

водної ерозії, розвитку іригаційної ерозії (на зрошуваних землях) 

тощо. 

В умовах сільськогосподарського виробництва в ґрунт 

цілеспрямовано вносять велику кількість різноманітних пестицидів, 

мінеральних добрив, структуроутворювачів ґрунту, стимуляторів 

росту рослин. Частіше за все вносять: нітрат амонію, нітрат 

кальцію, сульфат амонію та сечовину; фосфор вносять у вигляді 

суперфосфатів; кислі ґрунти нейтралізують вапняком та гіпсом. 

Оскільки мінеральні добрива застосовують у неочищеному вигляді, 

то разом з ними у ґрунти потрапляють метали й металоїди, 

малорухливі в цьому середовищі. 

З рідкими та твердими побутовими і промисловими відходами, 

стічними водами, викидами промислових підприємств та 

автотранспорту в ґрунт потрапляють поверхнево-активні речовини 

(ПАР), поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ), велика кількість 

важких металів, нафтопродукти. Найбільш небезпечними важкими 

металами є Нg, РЬ, Сd, Ni, Си, Zп. 

Виробнича діяльність людини призводить до забруднення 

важкими металами та іншими токсичними речовинами майже до 

утворення антропогенних геохімічних аномалій навколо 

промислових центрів і вздовж автомагістралей. Внаслідок роботи 

металургійних підприємств поверхня ґрунтів забруднюється Си, Zп, 

Рb, Ni, Мо, Со та Hg. Свинець надходить також разом із викидами 

автотранспорту (поблизу автотрас на відстані до 200 м вміст Рb в 

25 – 30 разів вищий, ніж у звичайних районах), а ртуть – з 

отрутохімікатами. 
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Суперфосфатні заводи забруднюють ґрунти недогарковим 

пилом, який містить Fе, Си, Аs, Рb та F. Внаслідок спалювання 

каустобіолітів на земну поверхню щорічно надходить Hg, Рb, Си, 

Zп та Ni. Деякі промислові підприємства перекачують до 

хвостосховищ, шламових ставів та накопичувачів різноманітні солі 

кольорових і важких металів, ціаніди, сполуки миш’яку, ароматичні 

вуглеводні. Кожний м2 ґрунтів щорічно поглинає із атмосфери 6 кг 

шкідливих речовин, що призводить до концентрування цих 

компонентів у ґрунтах, зміни фізико- хімічних властивостей 

останніх. 

Високий вміст у ґрунті важких металів небезпечний для людини. 

Діагностика території на рівень вмісту важких металів – необхідна 

умова можливості використання земель. Важкі метали можуть 

потрапляти в ґрунти, що використовуються для 

сільськогосподарських потреб в процесі їх інтенсивної експлуатації. 

Забруднювачі з ґрунту мігрують у інші природні середовища: 

− надходять у підземні та поверхневі водойми – джерела 

водопостачання, а звідти й у питну воду; 

− накопичуються у сільськогосподарських рослинах, а відтак – у 

продуктах харчування рослинного походження, кормах для худоби 

та продуктах харчування тваринного походження; 

− випаровуються в атмосферне повітря. 

Ґрунт може бути чинником поширення та передачі людині 

інфекційних захворювань. 

При розробці програм спостережень необхідно врахувати, що, як 

правило, чим вищий рівень ієрархії, тим більший перелік 

показників на ньому вимірюється. Чітких кількісних обмежень тут 

не існує. Проектант сам визначає набір моніторингових показників 

з врахуванням мети моніторингу та фінансових можливостей 

відомства, яке створює дану систему. 

Після встановлення набору показників для спостережень, 

питання «де спостерігати?» вирішується трохи простіше, оскільки 

кожен показник однозначно пов’язаний з яким-небудь конкретним 

елементом земельних ресурсів або його частиною, а також з 

конкретним ПОІ. 

Відповідь на питання «чим спостерігати?» як правило 

вирішується найпростіше, оскільки технічна база спостережень у 

даний час досить широко розроблена. У якості технічних засобів 
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спостережень нині використовуються прилади й устаткування як 

для дистанційних, так і для наземних спостережень. Головною 

проблемою при цьому є підбор найбільш оптимального комплексу 

автоматизованих технічних засобів з урахуванням їх надійності, 

вартості, економічності тощо. 

У процесі моніторингу ґрунтів використовують польове 

(ґрунтові логери, вологоміри, експрес-лабораторії, датчики тощо) та 

лабораторне (спектрофотометри, масспектрометри, 

газохроматоргафи, полум’яні фотометри, аналізатори, 

фотоелектроколориметри, іономіри та ін.) обладнання. 

Надзвичайно важливою є відповідь на питання «з якою 

періодичністю і частотою спостерігати?». Спостереження за станом 

земель залежно від терміну та періодичності їх проведення 

поділяються на: 

− базові (вихідні, що фіксують стан об'єкта спостережень на 

момент початку ведення моніторингу земель, 8 показників); 

− періодичні (через рік і більше), розширений аналіз – 14 

показників; 

− оперативні (фіксують поточні зміни), максимальний аналіз – 

30 показників. 

Вирішення питання частоти та періодичності спостережень 

визначається врахуванням часової мінливості земель, їхніх 

елементів і підсистем, а також тимчасовим режимом 

функціонування техногенних об’єктів. Часто буває неможливо 

відразу правильно вибрати режим спостережень (частоту вимірів, 

періодичність і т.д.) через недостатню первинну інформацію про 

певний об’єкт. У цьому випадку проводяться методичні 

дослідження і, через деякий час, вносяться коректування в програму 

спостережень, що поступово уточнюється і в процесі роботи 

системи моніторингу стає все більш раціональною. 

Таким чином, якщо проводити відбір проб на забруднення 

випадковим чином, можна одержати помилкові результати. 

Тому у даному випадку для умов України одним з варіантів 

періодичності спостережень є помісячний відбір у період квітень – 

жовтень (у холодний період ґрунт як правило перебуває у 

мерзлому стані, тому стандартний відбір зразків неможливий, та й 

непотрібний), іншим варіантом, більш економним, є відбір за 

схемою: березень, квітень, червень, серпень, жовтень. 
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Періодичність, циклічність та ритмічність багатьох природних 

процесів обумовлює те, що аналогічні залежності можуть бути 

встановлені і враховані для багатьох інших змінних, які 

характеризують стан земельних ресурсів. 

Однак внаслідок техногенного втручання в процеси 

функціонування природних систем, у тому числі земельних 

ресурсів, закономірна періодичність коливання значень окремих 

показників може змінюватися досить складним чином залежно від 

режиму техногенного втручання та реакції самої системи. 

Зазначені особливості змін властивостей земельних ресурсів в 

часі конче повинні враховуватися при розробці програм 

спостережень. Крім того, при визначенні періодичності 

вимірювання того чи іншого моніторингового показника 

надзвичайно важливо враховувати характер його зміни, 

обумовлений властивостями контрольованих підсистем земельних 

ресурсів. Так при контролі ґрунтової підсистеми необхідно 

врахувати, що вміст гумусу є достатньо стабільним, а вміст 

амонійного азоту – лабільним (таким, що має великий розмах 

варіації) показником, у водній підсистемі загальна мінералізація є 

стабільною, а п’єзометричний рівень коливається у широкому 

діапазоні і має при цьому виразні сезонні закономірності динаміки 

тощо. 

Пробу грунту на аналіз можна відібрати самостійно. Якщо 

ваше сільське господарство займається точним землеробством у 

невеликому об’ємі, однаковим методом обробляючи поля 

площиною до 200 га, ви можете здійснити відбір самостійно. 

Приблизно через кожні 7-10 м з глибини близько 15-20 см візьміть 

не менш, ніж 10 зразків, та передайте ці проби ґрунту до 

лабораторії. 

Також обов’язково проводиться замір та відцифрування полів 

GPS навігатором з метою визначення конкретних ділянок та 

необхідної кількості проб ґрунту. 

Розрахунок оптимальної схеми для відбору зразків враховуючи 

строкатість рельєфу. Приклад представлено на рис. 4.2.  

За допомогою спеціального приладу – проботбірника, або 

вручну, здійснюється безпосередньо відбір проб ґрунту, з 

обов’язковою фіксацією їх GPS координат. Відбір проводиться 

згідно ДСТУ 4287:2004 Якість ґрунту. Відбирання проб. 
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Рис. 4.2. Приклад схеми відбору проб грунту по полю та картосхеми 

результатів лабораторних дослідів 

 

При забрудненні ґрунтів одночасно кількома хімічними 

елементами, можна розраховувати сумарний показник 

забруднення, який відображає ефект впливу групи елементів:  
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де n – кількість врахованих елементів; Kсі – коефіцієнт концентрації 

і-го елементу в пробі, який розраховується за формулою;.  
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де Сі – фактична концентрації і-ої забруднюючої речовини в ґрунті, 

мг/кг; Сфі – фонова концентрація і-ої забруднюючої речовини в 

ґрунті, мг/кг. Сумарний показник забруднення визначають як для 

всіх елементів в одній пробі, так і для ділянки території по 

геохімічній виборці. Оцінка небезпеки забруднення ґрунтів 

кількома хімічними інгредієнтами за показником Zс проводиться за 

оціночною шкалою, яка розроблена на основі вивчення стану 

здоров’я населення, що проживає на територіях з різним рівнем 

забруднення ґрунтів (див. табл. 4.2).  

Таблиця 4.2  

Оціночна шкала небезпеки забруднення ґрунтів за сумарним 

показником 

Категорія 

забруднення 

Величина 

Zс 

Зміна показників здоров’я 

населення 
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ґрунтів 

Допустима < 16 Низький рівень захворюваності 

дітей з мінімумом функціональних 

відхилень 

Помірно 

небезпечна 

 

16-32 

Зростання загального рівня 

захворюваності 

Небезпечна 32-128 Зростання кількості хворих, дітей з 

хронічними хворобами, 

порушення функціональних 

серцевосудинних систем 

Надзвичайно 

небезпечна 

> 128 Значне зростання кількості хворих, 

порушення репродуктивної 

функції жінок (токсикоз вагітних, 

передчасні пологи) 

 

Вихідні дані, а саме результати хімічного аналізу грунту для 

розрахунку сумарного показника забруднення та його оцінки 

представлено у таблиці 4.3. 

Таблиця 4.3 

Результати хімічного аналізу грунту 

Назва показника Одиниці 

вимірювання 

Результати/ 

Сф або ГДК 

pH pH (сольове) pH 5,65/чорнозем 

140 

Hr Гідролітична 

кислотність 

мг-екв/100 г 

грунту 

1,60/2,5 

C Гумус % 0,67/дуже 

низький, 

слабогумусні 

NO3 Нітратний азот мг/кг 3,34/130 

NH4 Амонійний азот мг/кг 5,31/35-45 

N Легкогідролізований 

азот 

мг/кг 35,00/35-45 

P Фосфор мг/кг 22,77/200 

K Калій мг/кг 58,60/400 

Ca Кальцій мг/кг 2000,00/20,0 

Mg Магній мг/кг 222,00/4,0 
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Na Натрій мг/кг 11,81/300 

S Сірка мг/кг 2,39/160 

B Бор мг/кг 0,26/- 

Mo Молібден мг/кг ˂0,02/- 

Zn Цинк мг/кг 0,05/23,0 

Cu Мідь мг/кг 0,10/3,0 

Mn Марганець мг/кг 2,95/1500 

Al Алюміній мг/кг 26,60/- 

Co Кобальт мг/кг ˂0,02/5,0 

Fe Залізо мг/кг 6,83/- 

Ni Нікель мг/кг 0,16/4,0 

СВО Сума ввібраних основ мг-екв/100 г 

грунту 

14,20/ середня 

група 

ЄКО Ємність катіонного 

обміну 

мг-екв/100 г 

грунту 

26,00/55,0 

 

5. Контроль та оцінка стану рослинного покриву 

 
 Метою є: 1. Ознайомлення та вивчення контролю та оцінки 

стану рослинного покриву.  

Завдання. 1. Скласти сучасну програму моніторингу рослинного 

покриву будь-якої закладеної спостережної ділянки за вашим 

місцем проживання, використовуючи теоретичний матеріал з 

методики виконання.  

Методика виконання. Моніторинг стану рослинного покриву є 

частиною моніторингу 

навколишнього природного середовища. Згідно Концепції 

Державної програми проведення моніторингу 

навколишнього природного середовища (від 31.12.2004 р.) 

моніторинг показників біологічного різноманіття проводиться 

щодо: 

 наземних і водних екосистем; 

 територій природно-заповідного фонду; 

 рослинного покриву; 

 сільськогосподарських рослин; 

 зелених насаджень у містах і селищах міського типу; 

 сільськогосподарських тварин; 
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 об’єктів тваринного світу; 

 інших біологічних утворень. 

Моніторинг стану лісів проводиться щодо: 

 лісової рослинності; 

 лісової фауни, у тому числі мисливської; 

 лісових ґрунтів; 

 земельних ділянок, не  вкритих лісовою рослинністю, але 

наданих для потреб лісового господарства. 

Дослідження розподілу забруднюючих речовин у природних 

середовищах, циклів їхньої міграцій і трансформації в біосфері 

мають велике значення для оцінки і прогнозу екологічних наслідків 

впливу антропогенних факторів на земельні ресурси. 

Забруднення пестицидами, радіонуклідами атмосфери, 

гідросфери та біоти свідчать про те, що ці речовини знаходяться в 

постійному русі, переходячи з одного природного середовища в 

інше. 

Однією з проблем сільського господарства є забруднення 

агробіогеоценозів при використанні пестицидів. Норма 

використання пестицидів на 1 га в середньому у світі 0,3 кг (США і 

країнах Західної Європи 2-3 кг/га). Інтенсивність поглинання 

пестицидів залежить від сорбційної активності ґрунтів, типу 

культури, складу й властивості пестицидів. 

Близько 20% пестицидів виноситься з ланів рослинами, що 

призводить до міграції й накопичення пестицидів в трофічних 

ланцюгах, в біологічних об’єктах та утримання їх з рослинними 

залишками у ґрунті. Пестициди призводять до різних екологічних 

порушень. Вони спричиняють негативні наслідки для окремих видів 

і біоценозів у цілому. В умовах інтенсивного застосування 

створюються передумови для їхнього нагромадження в ґрунтах, а 

також в інших об’єктах навколишнього середовища, що становить 

небезпеку безпосередньо для здоров’я людини. 

Моніторинг земель за станом рослинності здійснюється шляхом 

спостережень за характером розподілу рослинного покриву на 

контрольних і фонових (еталонних) майданчиках та шляхом 

дослідження хімічного складу рослин. Майданчики 

розташовуються на ділянках з наявністю найбільш типових для 

території об’єкту ландшафтів з урахуванням необхідності контролю 

відповідних техногенних об’єктів. В межах кожного виділеного 
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ландшафту закладається по дві контрольні ділянки з різним 

ступенем техногенної дії – в центральній частині 

землекористування поблизу контрольованого об’єкту, де ступінь 

деградації рослинного покриву максимальний і на його периферії, 

де ступінь порушення значно менший. 

Фонові майданчики розташовуються на ділянках з аналогічними 

природними ландшафтними умовами. Таке розташування 

моніторингових майданчиків дозволяє оцінити піддатливість 

рослинних угруповань техногенній пресії. 

Контрольні пункти розташовуються на ділянках з наявністю 

найбільш типових для території фітоценозів, де яскраво виражена 

техногенна дія. На моніторингових майданчиках організовуються 

візуальні спостереження за структурними змінами рослинного 

покриву. При цьому складаються карти-схеми розподілу 

рослинності, списки судинних і спорових рослин, визначається 

загальне проективне покриття рослин, середня висота кожного 

виду, його кількість, фенотип, видова насиченість і наявність 

аномалій, проводиться відбір проб на лабораторні аналізи, з 

визначенням можливого накопичення нафтових, поліароматичних 

вуглеводнів і важких металів. 

У процесі фітомоніторингу контролюють також величину 

продуктивності. З кожної пробної площі випадковим чином 

вибираються по 3 ділянки (облікових майданчики) розміром 1x1 м, 

на якому ножицями повністю зрізаються всі рослини трав’яно-

чагарникового ярусу на рівні лісової підстилки і упаковуються в 

спеціальні паперові пакети для подальшої сушки і зважування. 

Бажано відразу окремо зрізати і упаковувати рослини кожного виду. 

Збір рослин для визначення фітомаси проводять на майданчиках з 

площі розміром 10 x 10 см. 

Частина хімічних речовин техногенного походження залучається 

до біохімічного круговороту рослин і може контролюватися за 

вмістом в клітинах рослинних тканин. Проби рослин на хімічний 

аналіз відбирають, використовуючи ножі, секатори, ножиці або інші 

ріжучі інструменти. З багаторічних чагарників і дерев завжди 

беруть тільки одну і ту ж частину рослини (листя, приріст 

останнього року, кору). У якості індикаторів можуть бути вибрані 

від 2 до 5 видів рослин, що мають найбільше розповсюдження. 
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Істотно відрізняються концентрації хімічних речовин в 

рослинах, визначені в різні фенологічні фази. Зразки рослин 

необхідно відбирати переважно на стадії завершення вегетації, коли 

формування мінерального скелета повністю закінчене і біохімічні 

процеси, пов’язані з розвитком рослини і накопиченням речовин в 

його тканинах, завершені. 

Моніторинг рослинного покриву для кожної фіксованої ділянки 

рослинності проводиться для видів-індикаторів (тобто 

таксономічних груп, найбільш чутливих до зміни умов середовища) 

і видів едифікаторів (тобто груп основних видів вищих рослин, що 

визначають вигляд екосистеми). Для видів-індикаторів 

визначаються видовий склад; видова кількість і стан. При контролі 

видів-едифікаторів виконуються спостереження за фенологічними 

фазами розвитку; захворюваністю і морфологічними відхиленнями; 

показниками росту; репродукцією. 

У бланках спостережень вказуються незвичайні і аномальні 

явища в морфологічній зовнішності рослин і в проходженні ними 

різних фенологічних фаз (наявність потворності, гігантизм, 

повторне цвітіння протягом одного вегетаційного сезону і т.д. 

Польові дослідження проводять щорічно в одні і ті ж терміни. 

Фононові майданчики забезпечуються огорожею, що вказує на 

їхнє призначення і неприпустимість входу і ведення господарської 

діяльності. Контрольні майданчики також забезпечуються 

огорожею, що вказує на їхнє призначення, але без інформації про 

обмеження антропогенної діяльності. 

При фітомоніторингу широко використовують також методи 

біоіндикації.  

Щодо моніторингу рослинного покриву застосовують подвійний 

підхід. З одного боку об’єктом моніторингу є об’єкти рослинного 

світу – дикорослі та інші несільськогосподарського призначення 

судинні рослини, мохоподібні, водорості, лишайники, а також 

гриби на всіх стадіях розвитку та утворені ними природні 

угруповання (Закон України «Про рослинний світ»). З іншого – 

об’єктом моніторингу є сільськогосподарські рослини і 

сільськогосподарська продукція. 

Згідно положень «Концепції збалансованого (сталого) розвитку 

агроекосистем в Україні на період до 2025 року (наказ 
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Мінагрополітики № 280 від 20.08.2003 р.) біотичний моніторинг 

повинен включати наступні складові: 

фітобіотичний моніторинг: видове багатство фіто біоти 

(сільськогосподарських рослин); 

таксономічна, морфологічна, екологічна, географічна, 

генезисна, созологічна, ценотична, демекологічна структура 

фітобіоти; 

зообіотичний моніторинг: видове багатство, таксономічна і 

типологічна структура зообіоти ґрунту і наземної, критичні 

показники; 

мікробіологічний моніторинг: функціональна структура 

мікробних ценозів ґрунту та різноманіття його складових; 

активність і спрямованість мікробіологічних процесів у ґрунті; 

прогнозування їх змін; конструювання моделей сталих 

агроекосистем максимально наближених до природних екосистем; 

фітовірусологічний моніторинг: функціональна структура 

фітовірусного ценозу; прогнозування процесів трансформації 

фітовірусного стану ґрунту; 

формування фітовірусного ценозу агроекосистем; 

популяційно-генетичний моніторинг: оцінка потенційної 

небезпеки змін генетичної різноманітності сортів і порід; оцінка 

впливу генетично змінених організмів (ГЗО) на формування 

агроекосистем. 

Для контролю стану природної та сільськогосподарської 

рослинності, вмісту в ній залишків мінеральних добрив, пестицидів 

та важких металів на землях сільськогосподарського та 

лісогосподарського призначення розробляється програма контролю 

стану рослин. 

Основні показники стану рослин, які можуть бути включені до 

програми моніторингу наведено у таблицях 5.1, 5.2. 
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Таблиця 5.1 

Гранично допустимі концентрації пестицидів у 

ґрунтах та рослинах 

 
 

                                                                     Таблиця 5.2 

Нормативи оцінок забруднення грунтів і рослин 

пестицидами 

 
 

Для проведення моніторингу рослинного покриву на різних 

об’єктах (заповідні території, сільськогосподарські поля та 

культури, ліси, водно-болотні угіддя) розроблені різноманітні 

комплексні програми, і на сьогоднішній день вони багато в чому 

автоматизовані. 

Поряд із збереженням природних комплексів найважливішою 

задачею об’єктів природно-заповідного фонду найвищого рангу є 

організація екологічного моніторингу, змістом якого є 

спостереження за станом і змінами компонентів біоти. Організація 
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фітоценотичного моніторингу виключно важлива, оскільки 

стеження за змінами у рослинному покриві є найбільш 

комплексною частиною екологічного моніторингу, такі 

спостереження охоплюють значну частину автотрофного блоку 

екосистем. 

На сучасному етапі фітоценотичний моніторинг здійснюється 

методом стаціонарних досліджень, включає спостереження за 

структурою і динамікою угруповань на геоботанічних стаціонарах 

та дослідження змін розподілу та складу рослинності на 

геоботанічному профілі. Використовуються методи постійних 

пробних площ і побудови еколого-фітоценотичного профілю. 

Важливою передумовою для виділення стаціонарів є проведення 

загального геоботанічного обстеження території, і ця задача, 

наприклад, у Стрільцівському степу (Луганський природний 

заповідник) реалізована методом періодичного великомасштабного 

картування території. 

Спостереження на профілях включали виділення контурів 

угруповань, в межах контурів виконувалися стандартні геоботанічні 

описи (на арових площах). Лінія профілю фіксувалася треком за 

допомогою GPS навігатора, висотна зйомка проводилася 

навігатором, для всіх описів та меж контурів отримані координати 

(рис. 5.1). 

 
Рис. 5.1. Розміщення стаціонарів на території філіалу 

«Стрільцівський степ» 
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Структуру рослинного покриву та її зміни досліджувалися 

методом побудови геоботанічного профілю. Для таких 

спостережень вибрані ділянки, що найбільше презентують 

різноманіття екологічних умов заповідника. 

Моніторинг стану фіторізноманіття здійснювався під час 

щорічних, як правило, дворазовових польових досліджень у 

весняно-літній (кінець травня – перша декада червня) та 

літньоосінній період (кінець серпня – перша половина вересня). 

Зокрема, проводився моніторинг: 

 стану водних біогеоценозів;  

 прибережної рослинності; 

 евгідрофітної (справжньої водної) рослинності; 

 раритетного фіторізноманіття водних стаціонарів: 

- зникаючі природні середовища існування – оселища – за 

Бернською конвенцією: 

- рідкісні рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги 

України; 

- рідкісний вид рослин, занесений до Червоного списку; 

 моніторинг стану болотних фітоценозів; 

 стаціонарні ділянки спостереження. 

Під моніторингом рослинного покриву (РП), або ботанічним 

моніторингом (БМ) розуміється спеціальне тривале стеження за 

його станом (флорою та рослинністю) на постійних пробних 

площах та ключових ділянках. БМ – це з основних методів 

вивчення динаміки рослинного покриву під впливом природних і 

антропогенних чинників. На жаль, через трудомісткість БМ досі 

основним методом вивчення динаміки РП є метод трансформації 

просторових рядів у тимчасові. У цьому випадку підбираються 

пробні площі з рослинним покривом, що знаходяться на різній 

стадії відновлення, потім ці площі вишиковуються в гіпотетичний 

ряд послідовних змін, і це інтерпретується як тимчасовий ряд зміни 

рослинного покриву в одному місці, - тобто, на одній пробній 

площі. Таким чином, БМ слід розглядати тільки як метод вивчення 

динаміки рослинного покриву, його флори і рослинності, і не 

більше. На відміну від методу трансформації просторових рядів у 

тимчасові, БМ дозволяє виявляти та вивчати не тільки демутаційні 

зміни в РП, але й незворотні зміни. Суттєві для рослинності 

переміщення клімату відбуваються швидше, ніж триває 
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сукцесійний ряд (послідовна зміна, наступність біоценозу). У цьому 

випадку рослинний покрив на значних площах знаходиться в 

перманентно нерівноважному стані. Тобто, принаймні в сучасну 

кліматичну епоху докорінна рослинність сформуватися не встигає, і 

в рослинному покриві переважають серійні спільноти. Це показали 

моніторингові дослідження флористів рослинного покриву на 

Забайкаллі, Сибіру, території Білорусі, Північного Кавказу. 

Робота по закладці, опису та періодичної ревізії постійних 

пробних площ навіть у заповідниках не є обов'язковою і ведеться 

час від часу. Відсутня єдина затверджена та обов'язкова методика. 

Інвентаризація флори, ліхенобіоти та мікобіоти для більшості 

заповідників – непосильне завдання, власними науковими силами 

вони його виконати не можуть. Для цього заповідники мають 

запрошувати вчених із академічних інститутів та університетів. Але 

вести моніторинг у рамках обов'язкової програми щонайменше 

заповідники мають власними силами. 

Кожна постійна пробна площа по кутах повинна бути маркована 

постійними кутовими стовпами, а мережа квадратів у межах площі 

постійними кілками. Сучасні технології за допомогою супутникової 

навігації дають змогу встановлювати точні географічні координати 

площі. Це може бути рівень ландшафтного геоботанічного району, 

рівень мезокомбінації рослинного покриву, рівень мікрокомбінації 

та рослинної спільноти, або контурфітоценозу. Якщо ми маємо 

намір вести моніторинг рослинного покриву геоботанічного району, 

то слід закласти постійні пробні площі у всіх типах мезокомбінацій 

і контурфітоценозів, характерних для цього району. За допомогою 

однієї пробної площі розміром 1 га проводити моніторинг 

рослинного покриву заповідника неможливо. Для цього для 

рівнинного геоботанічного району необхідно закласти не менше ніж 

10-12 постійних пробних площ розміром 1 га, а для гірського 

району – не менше ніж 30-40. Саме такого висновку дійшла 

більшість дослідників, які працювали в різних регіонах північної 

Євразії. Моніторинг рослинних угруповань – це моніторинг одного 

з компонентів локальної екосистеми. Він має враховувати 

характерний час чи хроноінтервал цієї екосистеми. Хроноінтервал – 

це час, необхідний для повернення даної екосистеми в рівноважний 

стан після відхилення від нього. Іншими словами, хроноінтервал – 

це час релаксації екосистеми. Для коливальних систем 
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хроноінтервал – це час повного періоду коливання. Більшість 

лісових екосистем рангу мезокомбінації рослинного покриву 

хроноінтервал становить 150-200 років, для степових екосистем – 

50-100 років, для лучних – 20-30 років. Але для екосистеми цілого 

геоботанічного району (елементарна біосферна система) 

хроноінтервал має розмір 1500-2000 років (Міркін, 1985; Галанін, 

1993, 2000). Для біосферної системи ще вищого рангу (фізико-

географічної області) хроноінтервал становить час близько 10000-

20000 років. Вважається, що хроноінтервал біосфери в цілому 

понад 100000 років. Дослідження останніх 30-40 років показали, що 

для змін клімату характерна циклічність. При цьому існує не один, а 

кілька циклів з різними періодами, де короткі цикли накладаються 

більш тривалі. Добре доведено та обґрунтовано 11-річний цикл 

коливань клімату, який пов'язують із коливаннями сонячної 

активності. Багато авторів вказують на наявність у природі 90-100 

річного циклу. Деякі дослідники вважають, що існує 600-700 річний 

цикл, що відбивається в біосфері, зокрема й у рослинному покриві. 

Якщо ми порівняємо тривалість цих циклів з характерним часом 

екосистем різного рангу, то побачимо, що ці хроноінтервали менше, 

ніж тривалість одного циклу. Отже, рослинність, що виводиться з 

рівноваги періодичними змінами клімату, ніяк не може повністю 

відновитися. Поки вона відновлюється, настає новий цикл, 

рівновага зсувається і знову йде сукцесія. 

В умовах перманентних коливальних змін клімату в рослинному 

покриві виробився спеціальний механізм, який дозволяє екосистемі 

швидко перебудовуватися, змінюючи склад видів домінантів. Якщо 

ми проаналізуємо видовий склад рослинного угрупування, то 

побачимо, що в ньому вживаються види різного складу, що мають 

різні межі екологічної толерантності. В одній частині кліматичного 

циклу на цій ділянці домінують одні види, а в іншій частині 

активізуються інші види, а колишні домінанти переходять до 

розряду супутніх. Такими парами в лісах середнього Сихоте-Аліня, 

наприклад, є дуб монгольський і модрина даурська, кедр 

корейський і ялина аянська, а в лісах Хентей-Чикойського нагір'я в 

Даурії - кедр корейський і модрина даурська, сосна звичайна і 

модрина даурська. 

При аналізі змін рослинного покриву дослідник завжди повинен 

ставити питання про термодинамічної спрямованості цих змін. Одні 
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зміни призводять до зростання ентропії відкритої системи, інші, 

навпаки, до її зниження. У першому випадку екологічна система 

рухається до стану рівноваги із середовищем проживання, тоді як у 

другому віддаляється від цього. При катастрофічних змінах 

ентропія екосистеми збільшується, а при сукцесійних знижується.  

Як дослідник може визначити термодинамічну спрямованість 

зміни екосистеми та рослинності як її частини? Відповісти на це 

питання можна лише аналізуючи динаміку біорізноманіття 

рослинної спільноти. Якщо біорізноманіття екосистеми в ході зміни 

знижується, отже, екосистема деградує, ентропія її зростає. 

Навпаки, якщо біорізноманіття екосистеми збільшується, - ентропія 

її знижується, і система розвивається. Отже, важливою для 

моніторингу рослинності є оцінка біорізноманіття рослинних 

угруповань.  

Описуючи рослинність постійних пробних площ, слід дуже 

скрупульозно описувати та враховувати вертикальну надземну та 

підземну ярусність, фенологічну неоднорідність, способи 

відновлення популяцій рослин, способи перенесення рослинами 

несприятливих умов та інші біоморфологічні особливості.  

При моніторингу рослинності слід виявляти головні фактори, що 

викликають періодичні зміни конкретних рослинних угруповань. 

Наприклад, при потеплінні та явній аридизації клімату в Даурії за 

останні 30 років, у деяких екосистемах верхнього лісового поясу у 

заплавах річок вологість ґрунту різко зросла за рахунок більш 

інтенсивної відтайки багаторічної мерзлоти у гольцевому та 

підгольцевому поясах. В альпійському поясі Хентея в результаті 

такого потепління багато відносно теплолюбних видів стали 

деградувати, оскільки снігу стало випадати менше, і снігове укриття 

в місцях перегинів схилів, де перезимовували ці рослини, стало 

незначним. Стали гинути кущі кедрового стланіка, скорочуватися 

цінопопуляції ялиці сибірської. При кліматичних пертурбаціях 

рослинність на різних місцеперебуваннях змінюється з різною 

швидкістю і не синхронно. У цьому плані локальна флора 

неспроможна розглядатися як система.  

Основою моніторингу рослинного покриву є мережа закладених 

постійних пунктів спостережень (ППС) та постійних пробних 

площ (ППП). Розглянемо такі спостереження у заповідних 

об’єктах. Наприклад, НПП «Гуцульщина», де 98% території парку 
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займають ліси, то, відповідно, ППС та ППП закладені в лісових 

екосистемах. 

На території закладено 9 ППП, 6 з яких розміщені в найбільш 

поширених деревостанах парку, а 3 – в рідкісних рослинних 

угрупованнях, котрі включені до списків Зеленої книги України. В 

2020 році на мережі ППП проведено комплексні геоботанічні 

дослідження, що передбачають щорічний триразовий їх опис 

(навесні, влітку та восени).  

Рослинний покрив на пробних площах формується залежно від 

сукупності умов навколишнього середовища: зволоженості, 

багатства субстракту, освітленості, а також, крутизни та експозиції 

схилів. Оскільки в межах НПП «Гуцульщина» наявні майже всі 

висотні рослинні смуги Українських Карпат, то різноманітність 

рослинного покриву на ППП, теж дуже значна. Для ППП-1, яка 

закладена в корінних старовікових дібровах Старокутського ПНДВ, 

панівним трав’яним весняним видом є анемона дібровна, наявні, 

також, зеленчук жовтий, ожина шорстка, веснівка дволиста, 

зірочник злаковидний, вероніка дібровна та ін. 

Панівними в деревному ярусі є дуб звичайний та граб звичайний, 

до яких пристосовуються інші деревні породи, а саме: смерека, липа 

дрібнолиста, черешня, клен-явір та ін. У розрідженому рослинному 

покриві чистих бучин (ППП-2) домінантом є тіневитривалий 

підмаренник пахучий, наявні, також, ожика гайова, зеленчук 

жовтий, щитник чоловічий, анемона дібровна, веснівка дволиста 

тощо. На ППП-3 в розрідженому, перехідному в корінний, 

похідному смерековому деревостані панівним видом, поруч з 

анемоною, є ожина шорстка, яка рідше трапляється на решті 

пробних площ. Вона займає більшу частину території та, зазвичай, 

формує щільний покрив і на зрубах. 

Найбагатший трав’яний покрив присутній у мішаних ялицево-

букових лісах на ППП-9. Загальне проективне покриття тут 

відносно не високе – 60%, проте, видове багатство, навіть навесні, 

дуже значне – більше 25 видів трав’янистих рослин (анемона 

дібровна, ожина шорстка, зеленчук жовтий, зубниці залозиста і 

бульбиста, безщитник жіночий, підмаренник пахучий, переліска 

багаторічна, квасениця звичайна та інші). Таке різноманіття 

трав’янистих видів обумовлено тим, що деревостан є буково-
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ялицевим квазіпралісом, котрий практично не відчув на 

сьогоднішній час антропогенного впливу. 

Дуже цікавий рослинний покрив на пробних площах, закладених 

в угрупованнях Зеленої книги України. ППП-7 закладена в 

скельнодубово-буковому угрупованні. Дуб скельний на території 

парку виявлений лише в 3-х локалітетах. Загальне проективне 

покриття трав’яного ярусу досягає 80%, проте, рослинний покрив 

дуже одноманітний: чорниця – 70%, ожика гайова – 30%, нечуй-

вітер волохатенький – 7% та 15% проективного покриття мохів. 

Барвінкова бучина (Fagetа sylvaticae з домінуванням Vinca minor), 

що на ППП-8, є дуже гарною у період цвітіння барвінку, який 

вкриває більше 50% площі, а загальна площа проективного вкриття 

трав’янистого ярусу досягає 95%. Тут ростуть 16 видів лісових трав 

(барвінок малий, анемона дібровна, ожина шорстка, зубниці 

залозиста і бульбиста, осока лісова та інші види). Найбідніший 

покрив лісових трав бачимо навесні в рідкісних угрупованнях сосни 

кедрової європейської (угруповання кедровососнових лісів (Pineta 

cembrae) та кедровососново–ялинових лісів – Pineto (cembrae) – 

Piceetа (abietis)) на кам’янистих розсипах г. Ґрегіт (ППП-6). Їх 

загальне проективне покриття – до 30%, наявні лише 2 види – 

чорниця і брусниця, проективний покрив мохів складає 60%. 

Моніторинг смерекових лісів середньогір’я здійснено на ППП-5, 

закладеній у смерековому пралісі. Навесні проективне покриття 

трав’янистих рослин незначне – не більше 40%, виявлені лише 5 

видів рослин і значна площа покриття мохів (80%). Тут ростуть 

чорниця, ожика лісова, квасениця звичайна, підбілик альпійський та 

щитник розставлений. 

Важливою складовою у моніторингу рослинного покриву 

сьогодні є цифрові платформи, наприклад, посівів. 

Сучасна цифрова платформа Hummingbird Technologies 
(Британська компанія, яка співпрацює з більше 100 агрокомпаніями 

в 6 країнах світу),  дозволяє проводити моніторинг стану та 

розвитку основних культур упродовж усього періоду вегетації. 

Окрім безпосередньо моніторингу, за допомогою платформи можна 

створювати карти-завдання на диференційоване внесення добрив та 

засобів захисту рослин. Платформа дозволяє проводити регулярний 

моніторинг з використанням знімків з супутників, а знімки, зібрані 

за допомогою малої авіації та БПЛА обробляє, автоматично 
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зшиваючи в ортофотоплани. Використовуючи алгоритми 

машинного навчання і штучного інтелекту, Hummingbird 

Technologies створює аналітику по стану рослин протягом всього 

лише 24 годин з моменту завантаження знімків на платформу. 

В 2018 році Hummingbird Technologies зміг залучити 4,1 млн. 

доларів інвестицій, ставши першою AgTech компанією, в яку 

інвестувало Європейське космічне агентство (ЄКА). З 2019 року 

цифрове рішення від Hummingbird Technologies починає роботу на 

українському ринку відразу з великим проектом по цифровізації 

моніторингу на 200 тис. га полів агрохолдингу Континентал 

Фармерз Групп. 

 
Інформація, яку надає платформа Hummingbird Technologies. 

БПЛА та засоби малої авіації, обладнані мультиспектральними або 

звичайними RGB камерами, проводять необхідну кількість обльотів 

на різних стадіях розвитку рослин. Терміни індивідуальні для 

кожної культури, за якою ведеться спостереження. Вони 

визначаються з урахуванням особливостей розвитку. Зйомка 

проводиться з висоти 90-220 м. Знімки завантажуються на 

платформу, де проводиться їх обробка та аналіз. 

Можна отримати наступні оброблені дані: 

1. Нормалізований відносний індекс біомаси (NDVI). Така 

карта дозволяє оцінити інтенсивність вегетації рослини. Для 

розрахунку використовуються значення спектральної яскравості в 

червоному та ближньому інфрачервоному діапазонах спектру. 
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Карта NDVI інформує про неоднорідність посівів, дозволяє 

оцінити кількість рослинної маси, визначити проблемні ділянки 

поля. Подальше обстеження допоможе встановити причини 

негативного стану та підібрати рішення для їх усунення. Серед 

можливих чинників — бур’яни, посуха, поверхневе ущільнення 

ґрунту, проблеми при посіві та ін. 

Рис. 5.2. Нормалізований відносний індекс біомаси (NDVI) на окремій 

сільськогосподарській ділянці  
 

Така карта з індексом NDVI дозволяє оцінити рівномірність 

розвитку культур. По карті розподілу NDVI легко видно ділянки 

поля з низьким значенням, дуже низьким, а де – вище середнього. 

Правильно інтерпретуючи отримані дані з врахуванням стадії 

вегетації та культури, можна виявляти проблемні ділянки – 

забур’яненість, оцінювати якість польових робіт, визначати 

черговість збору врожаю на полях і т.д 

2. Індекс листкової поверхні (GAI). Показник, що 

застосовується для оцінки стану посівів та відображає 

співвідношення площі листкової поверхні до площі поверхні грунту 

під рослинами. Наприклад, при GAI ділянки становить 2, це 

означає, що на квадратний метр поля припадає 2 квадратних метри 

листкової поверхні. 
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Рис. 
Рис. 5.3. Індекс листкової поверхні (GAI) на окремій сільськогосподарській 

ділянці 

 

GAI допомагає визначити неоднорідність розвитку рослин на 

полі та проблемні ділянки, на підставі даної аналітики можна 

встановити норми внесення азоту та регуляторів росту рослин. 

3. Карта неоднорідності посівів. Ця карта дозволяє визначити 

ділянки з різними темпами росту вегетаційної маси. Для побудови 

карти використовується відмінність значень NDVI між обльотами, 

інформація надається після кожного обльоту, крім першого. Для 

встановлення причин уповільненого чи за розвитку потрібні польові 

дослідження проблемних ділянок. Причиною може бути наявність 

шкідників, бур’яни, дефіцит води та інше. Своєчасне реагування 

допоможе збільшити потенціал врожайності поля. Червоний колір – 

це повільний ріст, а зелений – швидкий ріст культур. 

Рис. 5.4. Карта неоднорідності посівів на окремій сільськогосподарській 

ділянці 



 62 

4. Карта ризику вилягання рослин. За її допомогою 

визначаються ділянки поля, де темпи росту вегетаційної маси 

порівнюються з фактичним розміром вегетаційної маси, та 

формується карта поля, поділеного на зони з ризиками вилягання – 

від мінімального до найвищого. 

Ця інформація використовується для дослідження агрономом зон 

з високим ризиком вилягання рослин та прийняття рішень для 

подальшого догляду за посівами або використання технології із 

захисту: визначення дозувань регуляторів росту, створення карти-

завдання на диференційоване внесення. 

5. Карта наявності бур’янів. Карта наявності бур’янів дозволяє 

оцінити кількість бур’янів, а саме фіксує зелень на полі перед 

посівом (для усіх культур перед сходами) та для просапних у 

міжряддях. Це дозволяє проведення подальшої точкової або 

диференційованої обробки гербіцидами. 

У посівів з широкими міжряддями (більше 40 см) 

картографування бур’янів відбувається шляхом видалення з 

зображення культури і пошуку зелені, що залишилася. 

 Карти показують місця концентрації бур’янів, після подальшої 

ідентифікації видового складу та вибору технології захисту, можна 

створити карти-завдання на диференційоване або точкове 

обприскування. А через 10-14 днів після обробки – провести ще 

один обліт для визначення ефективності проведеного 

обприскування та виявлення стійких до гербіциду бур’янів. 

6. Карта густоти сходів. Об’єктивний спосіб оцінки польової 

схожості. Показники густоти можуть бути використані для 

визначення співвідношення реальної та запланованої схожості. 

Карта являє собою сітку з ділянками 25х25 м, в яких зазначено 

кількість рослин (одиниці вимірювання — тис. шт./га). 

 
Рис. 5.5. Карта густоти сходів на окремій сільськогосподарській 

ділянці 
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Вона дозволяє оцінити роботу посівного обладнання, визначити 

якість посіву, способи догляду, доцільність підживлення 

поживними речовинами чи проведення пересіву. 

7. Створення електронних карт завдань. Карта-завдання на 

диференційоване внесення азоту. На підставі вегетаційних індексів 

створюється карта-завдання на внесення азоту з різною нормою. 

Дозволяє перерозподілити стандартну норму добрив для досягнення 

однорідності посівів чи покращити якість врожаю в кращих 

ділянках на останньому внесенні (по пшениці, ячменю, сої). По 

посівах ріпаку можливо створювати програму внесення від одного 

до трьох внесень під заплановану врожайність. 

 
Рис. 5.6. Електронна карта завдань на окремій сільськогосподарській 

ділянці 

 

Завдяки диференційованому підходу до визначення дозувань на 

основі даних вегетаційних індексів, досягається зростання 

врожайності без збільшення обсягу внесеного азоту. 

8. Карта-завдання на диференційоване проведення 

десикації. Використовується для визначення ділянок поля, на яких 

дозрівання культури не завершено. Для побудови 

використовуються дані NDVI без порогових значень. 

Після визначення ділянок нерівномірного дозрівання формується 

карта для диференційованого внесення десиканта (більша норма – в 

ділянки з ще вегетуючуми рослинами чи бурянами, з меншою 

нормою – в ділянки, де рослини вже почали завядати). 
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Рис. 5.7. Карта-завдання на диференційоване проведення десикації на 

окремій сільськогосподарській ділянці 

 

9. Карта-завдання на диференційоване внесення 

гербіцидів. На підставі карт забур’яненості і після проведення 

польового дослідження видового складу бур’янів та їх 

інтенсивності та, відповідно, в залежності від обраної технології 

захисту рослин є можливість створити два типи карт-завдань: 

 точкове внесення, коли в певні ділянки гербіцид вноситься, 

а в інші – не вноситься; 

 диференційоване внесення, коли гербіцид вноситься 

більшою та меншою нормою в залежності від обраного порогового 

значення забур’яненості. 

 
Рис. 5.8. Карта-завдання на диференційоване внесення гербіцидів на 

окремій сільськогосподарській ділянці 
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Окрім значної економії препаратів та зменшення витрат на 

доставку води для обприскування, зменшується стрес для 

культурних рослин, що дозволяє збільшити урожайність. 

10. Карта-завдання на диференційоване внесення 

регуляторів росту рослин. Використовуючи значення 

вегетаційних індексів та карти зон ризиків щодо вилягання посівів, 

платформа Hummingbird дозволяє створити карти-завдання на 

внесення регуляторів росту тільки у ті ділянки, де існує високий 

ризик полягання рослин. 

Окрім економії на вартості дорогих препаратів та зменшення 

витрат на доставку води для обприскування, це дозволяє вирівняти 

вегетаційний розвиток рослин на полі, одночасно із цим 

зменшується стрес для культурних рослин, що разом дозволяє 

збільшити урожайність. 

11. Використання платформи для різних культур 

Після кожного здійсненого обльоту супутника проводиться 

обробка отриманих знімків. Агровиробникам надаються карти 

значень індексів листкової поверхні (тільки для озимого ріпаку), 

NDVI карта неоднорідності посівів. 

Кількість і терміни обльотів полів дроном та засобами малої 

авіації для складання карт індивідуальні для кожної культури. 

Рекомендується проводити близько 5 обльотів на різних стадіях 

росту рослин. 

Для яких культур можливо використовувати платформу 

Hummingbird Tech? В першу чергу це озимий і ярий ріпак, картопля 

та цукровий буряк, а також соняшник, кукурудза, соя, пшениця та 

ячмінь.  

Цифрова платформа дозволяє сформулювати моніторингові 

результати оцінок за окремими культурами, наприклад: 

Пшениця та ячмінь 
Пшениця – весною до 45 фази диференційоване внесення азоту 

та регуляторів росту, за 2-4 дні до десикації – обліт під 

дифдесикацію (всі продукти на базі NDVI. 

Ріпак 
Ріпак – дифрегулятор росту до зими (GAI вирівняти до 2,0 

одиниць), весною – програма внесення азотних добрив під 

заплановану врожайність (перше внесення – підтягнути стан 
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посівів, друге і третє якщо є – покращити якість урожаю), також 

дифрегулятор росту до кінця цвітіння. 

Можливість робити карти забур’яненості та карти-завдання на 

точковий/дифгербіцид для широкорядного ріпаку. 

 Карти цвітіння – на початку цвітіння, для визначення дати 

внесення фунгіцидів проти склеротинії (ефективно вносити на 

ранній стадії, коли зацвіло 10% рослин). 

 для складання карти наявності бур’янів. Зазвичай 

проводиться після застосування грамініцидів для встановлення 

ділянок зі стійкими до їх впливу бур’янами; 

 два обльоти: один для визначення ділянок, що потребують 

обробки регуляторами росту, другий — для оцінки того, як 

проходить стеблування; 

 після зими, перед початком весняного росту, для визначення 

ділянок, що потребують обробки регуляторами росту; 

Картопля (щотижневі спостереження протягом періоду 

вегетації): 

 два обльоти для підрахунку кількості сходів — перший на 

стадії появи паростків, другий через 5-7 днів (коли їх розвиток 

добре помітний); 

 щотижневі обльоти для складання карт моделювання 

режимів зрошення, значень індексу NDVI, неоднорідності посівів, 

площі рослинного покриву. 

Цукровий буряк 
 на стадії розвитку 6-ти листків здійснюється обліт для 

підрахунку кількості сходів; 

 на стадії 10-ти листків — обліт для виявлення бур’янів в 

міжряддях; 

 два обльоти для складання карти площі рослинного 

покриву: один на стадії 10-ти листів, коли рослини досягають піку 

розвитку; другий — через три тижні — оцінка листового покриву 

після впровадження заходів для поліпшення росту на виявлених під 

час першого обльоту проблемних ділянках. 

Соняшник і кукурудза 
Перший обліт здійснюється над незасіяним полем для 

визначення ділянок з великою кількістю бур’янів. 
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 Обльоти на наявність бур’янів: перший на стадії 4-х листків 

(3-х для кукурудзи) і другий — через 10-14 днів після обробки 

проблемних ділянок гербіцидами; 

 Обліт на стадії 4-х листків (3-х для кукурудзи) для 

підрахунку кількості сходів та бурянів у міжряддях, у випадку 

необхідності – створення карт-завдань на точкове або дифвнесення 

гербіциду. 

Соя 
 після виходу паростків на поверхню на стадії наростання 

головного стебла. Для виявлення ділянок з найбільшою кількістю 

бур’янів, перед обробкою гербіцидами. 

 дифвнесення азоту – 2 польоти з мультиспектральною 

камерою (з різницею у 2-3 тижні) для оцінки неоднорідності 

розвитку посівів, останній політ – за кілька днів до підживлення 

азотними добривами. 

Hummingbird пропонує унікальні рішення для конкретних 

культур з урахуванням усіх особливостей їхнього розвитку. 

Агровиробник забезпечується повною аналітикою про стан посівів. 

Це дозволяє визначити ключові проблеми і своєчасно реагувати на 

зміни факторів, що впливають на ріст рослин (наявність бур’янів, 

забезпеченість азотом та ін.). Частину аналітики є можливість 

використати в поточному сезоні та застосувати ефективну 

технологію захисту посівів. Окрім цього, аналітичні дані важливо 

використовувати для визначення причин, які привели до проблем з 

посівами та виправити чи не допустити таких помилок у 

наступному сезоні. Як результат — агровиробник збільшує 

врожайність. 

 

6. Прогнози окремих метеорологічних явищ 

 
 Метою є: 1. Ознайомитися з  основними прогнозами окремих 

метеорологічних явищ. 2. Вивчити основні методи прогнозу, 

розрахувати окремі метеорологічні явища. 

Завдання. 1. Визначити імовірності заморозків методом 

Броунова за даними таблиці 6.1. 2. Розрахувати прогноз висоти 

нижньої межі хмар (Н, м) за напівемпіричними залежностями (6.1-

6.3). 3. Визначити точну видимість в балах для двох точок, якщо 

видно: а) 52 м; б) 27 км. 
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Методика виконання. Прогнози погоди, які складаються з 

урахуванням особливостей діяльності конкретних галузей 

народного господарства, називаються спеціалізованими. В 

залежності від впливу окремих метеорологічних величин і явищ на 

роботу тих чи інших підприємств та установ вони можуть містити 

різноманітну прогностичну інформацію, яка використовується при 

плануванні народногосподарської діяльності на період дії прогнозу. 

Серед найбільш поширених метеорологічних явищ, які 

потребують різні галузі господарства є: 

 прогноз напрямку та швидкості вітру (енергетика, зв’язок, 

сільське господарство, транспорт, комунальне та лісове 

господарство, будівництво); 

 прогноз температури (населення, сільське господарство, 

транспорт, медичні та курортні служби, комунальне господарство, 

дорожні служби, лісове господарство (лісові пожежі), і металургія 

(змерзання руди і вугілля при різкому зниженні температури), 

проведення спортивних та масових видовищних заходів на 

відкритому повітрі тощо, синоптичні установи); 

 прогноз хмарності і туманів (авіація, медицина та туризм, 

для самих синоптиків); 

 прогноз конвективних явищ (сільське господарство, 

енергетика, зв’язок, залізничний, морський, річковий, повітряний 

транспорт, комунальне господарство, лісове господарство, 

будівництво); 

 прогноз турбулентності (повітряний транспорт); 

 прогноз опадів (сільське господарство, енергетика, зв’язок, 

водний, автомобільний транспорт, комунальне господарство, лісове 

господарство, будівництво); 

 прогноз видимості (всі види транспорту, особливо авіація, 

комунальне господарство, будівництво); 

 прогноз фонового забруднення атмосфери (будівництво, 

промислові споруди, архітектура, здоров’я людей); 

 прогноз морських явищ (судноплавство, рибний і 

звіробійний промисли, приливні електростанції, рекреація та 

морські курорти, гідротехнічне будівництво, пошук і видобуток 

корисних копалин, морський транспорт, будівництво). 

 



 69 

1. Зараз у нашій місцевості йде період осені (листопад) і 

ймовірні заморозки. Для прогнозу заморозків можна 

використовувати декілька методів. 

Метод Міхельсона дозволяє визначити імовірність виникнення 

заморозків за графіком (рис. 6.1), де по горизонтальній осі 

відкладені значення абсолютної вологості (в мм рт.ст.), а по 

вертикальній – імовірність виникнення заморозків. Похилі лінії 

відповідають абсолютній вологості повітря о 13 і 21 год. за 

місцевим часом. 

 
Рис. 6.1. Графік Міхельсона для визначення імовірності заморозків 

 

Метод Броунова також дозволяє розрахувати можливість 

виникнення заморозків в імовірнісній формі (рис. 6.2). На графіку 

по горизонтальній осі знаходиться різниця температур о 13 і 21 год. 

за місцевим часом, а по вертикальній – температура повітря о 21 

год. Шість похилих ліній показують різну імовірність виникнення 

заморозків. 

 
Рис. 6.2. Графік Броунова для визначення імовірності заморозків 
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Крім описаних вище методів прогнозу заморозків, на Україні 

знайшов застосування і метод М.Є. Берлянда, який детально 

викладено в «Практикумі з синоптичної метеорології». 

Розрахункові вихідні дані представлено у таблиці 6.1. 

Таблиця 6.1 

Вихідні дані для визначення імовірності заморозків 

№ варіанта Населений 

пункт 

Температура повітря, 0С 

Т13 Т21 

1 Рівне 5 2 

2 Сарни 3 1 

3 Корець 4 1 

4 Острог 4 3 

5 Здолбунів 4 3 

6 Березне 3 3 

7 Гоща 4 2 

8 Володимирець 3 2 

9 Дубно 5 2 

10 Дубровиця 3 0 

11 Костопіль 4 1 

12 Радивилів 2 2 

 
2. Прогноз висоти нижньої межі хмар (Н, м) за 

напівемпіричними залежностями: 

формула Іпполітова:  Н = 24 (100 - R),                           (6.1) 

формула Ферреля:     Н = 122 (Т - Тd)0,                         (6.2) 

безіменна формула Н = 122 (Т - Тd)0 – m,                      (6.3) 

де (Т - Тd) – температура повітря і точки роси біля поверхні землі, 

°С; R – відносна вологість, %; С – коефіцієнт, що враховує 

наявність опадів (m = 80; 50; 0 – при мряці, інших видах опадів та їх 

відсутності, відповідно). 

Вихідні дані для розрахунку наведено у таблиці 6.2. 

Таблиця 6.2 

Вихідні дані для розрахунку прогнозу висоти нижньої межі хмар 

№ 

варіанта 

Індекс Назва 

пункту 

Т Тd Відносна 

вологість 

R, % 

1 33759 Затишшя 25,2 14,5 64 
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2 33761 Любашівка 21,6 11,0 62 

3 33834 Роздільна 27,7 13,8 64 

4 33837 Одеса 25,0 17,4 65 

5 33887 Болград 25,5 16,0 61 

6 33889 Ізмаїл 28,7 16,9 66 

7 33896 Сарата 30,0 10,9 65 

8 33898 Вилкове 24,8 18,8 63 

9 69061 Запоріжжя 28,5 12,8 60 

10 70200 Гуляйполе 29,0 12,7 60 

11 57500 Очаків 27,3 10,8 65 

12 81600 Миколаїв 28,9 13,0 60 

Приймаємо коефіцієнт т=50. 

 

3. Під видимістю (метеорологічною дальністю видимості) 

розуміється найбільша відстань, з якої можна розрізнити (виявити) 

на фоні неба поблизу горизонту чорний об’єкт з кутовими 

розмірами більше 15 хвилин. В залежності від значень видимість 

вимірюється в метрах (з округленням до десятків і сотень) або в 

кілометрах, а іноді (в теперішній час вкрай рідко) – в умовних балах 

(табл. 6.3). 

Таблиця 6.3 

Визначення видимості  
Бали 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Видимість, 

км 

<0,05 0,05- 

0,2 

0,2- 

0,5 

0,5-

1,0 

1-

2 

2-

4 

4-

10 

10-

20 

20-

50 

>50 

 

7. Оцінка надійності, якості та ефективності методів 

прогнозу 

 
 Метою є: 1. Ознайомлення та вивчення оцінок надійності, 

якості та ефективності методів прогнозу. 

Завдання. 1. Вивчити основні характеристики надійності, якості 

та ефективності методів прогнозу. 2. За статистичним аналізом 

справджуваності прогнозу гроз, який складений за двома методами 

(1 і 2) в одному і тому ж пункті,  розрахувати значення критеріїв 

успішності для прогнозів двох методів. 

Методика виконання. Спочатку оцінки прогнозів проводили 

для того, щоб підтвердити доцільність існування тільки що 
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організованих національних служб погоди. Тому всі оцінки в 

залежності від цілей поділяють на економічні, адміністративні, 

наукові. 

Економічні цілі оцінки. Оскільки єдиною метою оперативного 

прогнозування є економія праці і засобів, зрозуміло, що однією з 

головних задач оцінки справджуваності є визначення економічної 

цінності виконаних прогнозів. Проте така оцінка, особливо коли 

йдеться про економіку в цілому, складна або взагалі неможлива, бо 

застосування прогнозів надзвичайно різноманітне і споживачі 

розкидані по всій країні. Оскільки звичайно оцінка прогнозів в 

економічному виразі неможлива, в більшості випадків бажано 

визначити надійність прогнозів погоди шляхом оцінки ступеня їх 

відповідності дійсності і виразу результатів у деякій довільній 

шкалі такій, як помилки прогнозу в градусах Цельсія (Фаренгейта) 

або успішність прогнозу у відсотках. 

Адміністративні цілі оцінки прогнозу. Одним з найкорисніших 

застосувань оцінки прогнозів є визначення відносних здібностей 

різних синоптиків. Методики оцінки, застосовані до офіційних 

прогнозів бюро погоди, можуть значною мірою сприяти контролю 

за якістю продукції цього бюро. Ще одна перевага системи 

перевірки полягає у тому, що саме її існування, хай навіть у 

недосконалому вигляді, примушує синоптиків бути уважнішими і 

зацікавленішими в збереженні точності прогнозів. 

Наукові цілі оцінки прогнозу. Однією з цілей метеорологічної 

науки є отримання можливості точно передбачати стан атмосфери у 

будь-який момент часу в майбутньому. Добитися цього складно, але 

все-таки за останні декілька десятиліть був досягнутий значний 

прогрес в розумінні фізики атмосфери. Для отримання інформації 

про тенденцію в точності прогнозів можна застосувати статистичні 

характеристики, хоча технічні труднощі в отриманні таких точних 

характеристик можуть бути великими. Іншою науковою ціллю 

оцінки прогнозів є аналіз помилок прогнозів для визначення їх 

природи і можливої причини. 

Методи оцінки якості і критерії успішності прогнозів 
Зведення у вигляді таблиць зв'язаності. Коли прогнози даються 

по категоріях, то корисні зведення даних про передбачену і 

фактичну погоду можуть бути представлені у формі таблиці 

зв'язаності. Така таблиця сама по собі не служить методом оцінки, 
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проте вона забезпечує основу, по якій можна одержати ряд 

корисних критеріїв або індексів. 

Міра успішності прогнозів. Інформація, що міститься в таблиці 

зв'язаності часто об'єднується в один індекс (S), який називається 

коефіцієнтом успішності прогнозів. Він визначається рівністю 

                                                 

,
ET

ER
S






                                   (7.1)

 

де R – реальне число прогнозів, що виправдалися; Т – загальне 

число прогнозів; Е – очікуване число прогнозів, що виправдалися. 

Число Е одержують виходячи з якого-небудь простого 

стандартного прогнозу. Міра успішності прогнозів рівна одиниці, 

коли всі прогнози виправдалися, і рівна нулю, коли число 

прогнозів, що виправдалися, рівне їх очікуваному числу. 

Коли значення прогнозованого елементу представлені 

безперервною чисельною шкалою, як завжди виражається 

температура, часто бажано дати критерій оцінки у вигляді середньої 

абсолютної або середньої квадратичної помилки. 

Ці критерії можна також використовувати для оцінки чисельних 

моделей прогнозів тиску шляхом порівняння прогнозованого і 

спостереженого значень тиску або градієнтів тиску для ряду 

вибіркових станцій або точок на карті. 

Оцінка формулювань імовірності. Припустимо, що в кожному з 

N випадків подія може здійснюватися в одній із r можливих 

градацій і для одного з таких випадків, випадку за номером 1, 

величини fi1, fi2,… fir є прогнозованими ймовірностями того, що 

подія відбудеться в градаціях з номерами 1, 2,…, r відповідно. Якщо 

r градацій вибрані такими, що взаємно виключаються і 

вичерпуються, то 

                         

,1
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j

ijf

  

при будь-якому і = 1, 2,…,N.           

(7.2)

 

Критерій успішності прогнозу Р може бути тоді визначений за 

допомогою наступної формули: 
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де Еij приймає значення 1 або 0 залежно від того, чи відбулася подія 

в градації j чи не відбулася. Для ідеального прогнозу цей коефіцієнт 

дорівнює нулю, а для найгіршого прогнозу він дорівнює двом. 

Ідеальний прогноз визначається в даному випадку як «правильний 

прогноз очікуваного явища з імовірністю одиниця, тобто зі 100% 

впевненістю». 

Якнайменше точний з можливих прогнозів визначається як 

«затвердження ймовірності, що дорівнює одиниці, тобто 

впевненості в настанні явища, яке не здійснилося» (і також 

«затвердження ймовірності, рівної нулю, для явища, яке фактично 

здійснилося»). Можна показати, що, якщо Р1, Р2, Р3,…, Рr – 

відповідна кліматологічна імовірність для градації 1, 2, 3,…,r, то 

при повній відсутності синоптичної кваліфікації якнайкращі 

значення, які слід вибрати для fіj і у всіх N випадках, будуть Рj. Це 

приведе до того, що при постійних значеннях f1j = f2j = … fNj 

критерій Р буде мінімальним і очікувана величина його 
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                             (7.4)

 

Для оцінки прогнозів можна розробити велике число критеріїв. 

Іноді може знадобитися оцінка вибраних випадків, при яких 

прогностичні або спостережувані значення представляють 

особливий інтерес. При цьому зручно до оцінки прогнозів 

перетворити їх в прогнози не самих величин, а їх змін. 

На практиці для багатьох споживачів точність і перевірка 

прогнозів є дуже необхідним критерієм. 

Точність і перевірка прогнозів. Точність і перевірка прогнозів 

— це важливий аспект прогнозування. Прогнозування майбутніх 

значень на регулярній основі ускладнюється важкою природою 

змінних. Саме тому необхідно включити в прогноз показник 

можливого відхилення значення змінної. Необхідність вибору 

еталону точності визначається: 

 різними показниками прогнозів, що отримуються; 

 потребою мати в прогнозі декілька показників; 

 важливістю контролю помилок прогнозу (в порівнянні з 

еталоном).  

Помилка (П) в прогнозі означає різницю між фактичним і 

спрогнозованим значеннями: 
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,ПГФЗП 

                              (7.5)

 

де ФЗ — фактичне значення; ПГ— прогноз. 

Помилка позитивна, якщо прогноз занижений, і негативна, якщо 

він завищений. Помилки в прогнозі впливають на рішення при 

виборі різних варіантів прогнозу і на результат використання того 

або іншого методу прогнозування. 

Обчислення точності прогнозу. Визначити помилку у 

вичисленому значенні прогнозу неможливо, оскільки невідомо його 

дійсне значення. Однак існує ймовірність того, що помилка 

обчисленого прогнозу не перевищить деяку величину або 

максимальну помилку прогнозу, яку можна очікувати із заданою 

ймовірністю: 

• математичне, очікування (МО) 
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де ДЗ — дійсне значення. 

• середньоквадратичне відхилення (СКВ) 
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Контроль прогнозу. Контроль прогнозу здійснюється 

порівнянням помилок прогнозу із заздалегідь визначеними 

значеннями (межами). На практиці контроль здійснюється за 

допомогою розрахунку відношення сукупної помилки прогнозу до 

відповідного значення МО і використовується для спостереження за 

прогнозом: 
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                        (7.8)

 

де П0 — показник відхилення. 

Значення показників відхилення порівнюються із межами 

значень показників, що засновані на судженнях і досвіді. 

Згідно теорії ймовірності з урахуванням нових законів 

розсіювання, відхилення випадкової величини від центру 

групування не перевищує трьох середніх квадратних відхилень. З 

урахуванням цього значення показника відхилення повинне 
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знаходитися в межах ± 4, що відповідає межам трьох стандартних 

відхилень. 

Використання контрольних графіків. Графік передбачає 

установку верхніх і нижніх меж для окремих помилок прогнозу 

(замість сукупних помилок, як у випадку з показником відхилення). 

Ці межі кратні квадратному кореню із СКВ. 

Графічне відображення помилок з використанням контрольної 

діаграми інформативно і наглядно представляє відхилення, що 

виходять за встановлені межі. 

Вибір методу прогнозування. Вибір методу прогнозування 

значно покращує якість прогнозу, оскільки: 

 забезпечує функціональну повноту, достовірність і точність 

прогнозу; 

 зменшує тимчасові і матеріальні витрати на прогнозування.  

На вибір методу прогнозування впливають: 

 сутність практичної проблеми, що підлягає 

 розв'язанню; 

 динамічні характеристики об'єкта прогнозування у 

середовищі; 

 вид і характер наявної інформації, типове уявлення про 

об'єкт прогнозування; 

  комбінація фаз життєвого, ринкового циклу товару або 

послуги; 

 період попередження і його співвідношення із 

передбачуваною тривалістю ринкового, життєвого циклу, циклу 

розробки або модифікації товару, послуги; 

Всі перераховані чинники повинні розглядатися в системній 

єдності, лише несуттєві можуть виключатися з розгляду. Той, хто 

прогнозує внаслідок передпрогнозних досліджень повинен 

структурувати інформацію про об'єкт прогнозування, 

проаналізувати її і, вибравши, залишити ту, що відповідає умовам 

прогнозу. При підготовці рішення про вибір методу прогнозування 

рекомендується виділити ті, що можливо застосовувати до умов 

даного завдання. Ті, що застосувати не можна, виключаються. На 

практиці ж, вибираючи метод прогнозування, рекомендується 

враховувати два найбільш важливих чинники — затрати і точність. 

Слід з'ясувати, скільки грошей виділено на підготовку прогнозу, яка 
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можлива ціна спрогнозованих помилок і вихід. Найкращий прогноз, 

як правило, є оптимальною комбінацією точності і вартості. 

При виборі методу прогнозування потрібно враховувати: 

 наявність статистичних даних за необхідний період; 

 компетентність прогнозиста, наявність ВОТ; 

 час, що необхідний для збору і аналізу інформації.  

У ряді випадків для отримання незалежних прогнозів 

використовуються одночасно декілька методів. Вимоги до 

прогнозів: 

 своєчасність, певною мірою точності і визначеності інших 

показників; 

 надійність, що виражено в знакових одиницях (доларах, 

одиницях продукції, обладнанні, кваліфікації персоналу і т. п.) і 

зафіксована на папері; 

 простота методики прогнозування для розуміння і 

використання. 

Помилки прогнозів залежно від причин, що їх викликали, 

бувають наступні: 

1) помилки, що виникають за рахунок недостатньої  точності і 

повноти вихідних даних, які використовувалися при розробці або 

при випуску прогнозу; 

2) помилки, що виникають в результаті неправильного 

застосування прогностичного методу; 

3) помилки, викликані недосконалістю самого прогностичного 

методу. 

У реальних умовах помилки прогнозів викликаються сумісною 

дією всіх трьох чинників. 

Середнє значення вказаних внесків порівняно просто  

знаходиться в припущенні про статистичну незалежність помилок 

різних груп: 

                                        

,321 
                              (7.9)

 

де ΔΣ — сумарна помилка прогнозу; Δ1, Δ2, Δ3 — помилки прогнозу 

1, 2, 3 груп. 

Оцінка надійності методів, які прогнозують факт наявності 

(відсутності) метеорологічних явищ, у тому числі стихійних. 

При встановленні надійності розрахункових методів прогнозу таких 

метеорологічних явищ, як гроза, град, ожеледь, ожеледиця, 
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хуртовина, пилова буря, шквал і смерч, спочатку складається 

таблиця зв’язаності прогнозу з фактичними даними про явища 

(табл. 7.1). На підставі цих даних розраховуються справджуваності 

у відсотках прогнозів: загальна (U), наявності (Uя) і відсутності 

(Uб,я) явища, які також представляються у формі табл. 7.1: 

                                              

,/)(100 002211 nnnU 

                  

(7.10) 

                                             

,/100 1011 nnUя 

                            (7.11) 

                                                

,/100 2022, nnU яб 

                       (7.12)

 

де n11 і n22 – число прогнозів, що справдилися, з явищем і без явища 

відповідно; n00 – загальне число прогнозів; n10 і n20 – відповідно 

число прогнозів з явищем і без явища. Крім того, розраховується 

попередженість у процентах випадків з явищем (Пя) і без явища (Пб, 

я) за формулами: 

                                                 

,/100 0111 nnПя 

                        (7.13) 

                                             

,/100 0222, nnП яб 

                        (7.14)

 

де n01 і n02 – відповідно фактичне число днів з явищем і без явища. 

 

Таблиця 7.1 

Таблиця зв’язності  

 
Для характеристики успішності методу прогнозів з урахуванням 

випадкових прогнозів необхідно розрахувати критерій надійності 

М.О.Багрова 

                                                 

,
1 0

0

U
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H






                               (7.15)

 

де U0 – справджуваність випадкових прогнозів: 
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,/ 00210 nmmU 

                              (7.16)

 

                                         

,/ 0001101 nnnm 

                              (7.17) 

                                          

./ 0002202 nnnm 

                             (7.18) 

Помилка ризику методу α визначається як: 

                                              

,/ 0121 nn

                                   (7.19) 

помилка страховки методу β визначається як: 

                                                 

,/ 0212 nn

                                (7.20) 

критерій якості за О.М. Обуховим визначається як: 

                                                     

.10  Q

                         (7.21)

 

Встановлено, що прогнози з Н < 0,33 є ненадійними. Для того, 

щоб значення критерію надійності було показовим, імовірність 

здійснення явища, що прогнозується, повинна перевищувати його 

природну повторюваність. 

Для оцінки якості альтернативних прогнозів може бути 

застосований і критерій якості прогнозів Пірсі-Обухова: 

                            

,//// 0121022202120111 nnnnnnnnT 

       (7.22)

 

де n12 і n21 – число прогнозів, що не справдилися, з явищем і без 

явища, відповідно. 

Значення Т може змінюватися від -1 до 1. Від’ємне значення Т 

свідчить про те, що відношення помилкових прогнозів явища до 

фактичного числа днів без явища перевищує відношення прогнозів 

явища, що виправдалися, до фактичного числа днів з явищем (Пя). 

Додатні значення Т свідчать про те, що попередженість явища (Пя) 

перевищує відношення помилкових прогнозів явища до фактичного 

числа днів без явищ. При ідеальному прогнозі Т = 1. 

Оцінка справджуваності прогнозів, що містять кількісні 

характеристики температури повітря, швидкості і напрямку вітру 

(включаючи шквали), опадів, хуртовин, ожеледі і граду, 

проводиться згідно Настанови. Крім цього для температури повітря, 
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точки роси, вітру і опадів розраховуються статистичні 

характеристики. 

Вихідні дані для виконання завдання 2 представлено у таблиці 

7.2. Розрахувати критерії U, U0, H, Q, T, використовуючи записи 

табл. 7.1 та формули 7.10, 7.15, 7.16, 7.21-7.22. 

Таблиця 7.2 

Вихідні дані для розрахунку значення критеріїв успішності для 

прогнозів за двома методами 

Передбачено Здійснилося Сума 

Гроза Без грози 

Метод 1 

Гроза 150/0,75 50/0,25 200/0,20 

Без грози 200/0,25 600/0,75 800/0,80 

Сума 350/0,35 650/0,65 1000/1,0 

Метод 2 

Гроза 300/0,55 250/0,45 550/0,55 

Без грози 50/0,11 400/0,89 450/0,45 

Сума 350/0,35 650/0,65 1000/1,0 

 

 

Питання гарантованого рівня знань 

 
1. Мета, зміст, предмет, об’єкти, завдання, методи навчальної 

дисципліни.  

2. Прогноз як складова моніторингу.  

3. Класифікація систем моніторингу.  

4. Поняття, мета, завдання, цілі, глобального моніторингу. 

5. Історія формування глобальної системи моніторингу 

природного середовища та  міжнародне співробітництво з проблем 

глобального моніторингу. 

6. Рівні та програми глобального моніторингу.  

7. Поняття про ДСМД. Нормативно-правова база діяльності 

ДСМД.  

8. Структура та рівні ДСМД.  

9. Суб’єкти та об’єкти ДСМД. Підсистеми ДСМД.  

10. Зміст і завдання кліматичного моніторингу. 
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11. Вимірювання основних метеорологічних параметрів як 

один із напрямів кліматичного моніторингу. Моніторинг стану 

кліматичної системи. Моніторинг внутрішніх і зовнішніх чинників, 

які впливають на клімат. Моніторинг можливих перетворень 

унаслідок кліматичних змін.  

12. Основні джерела забруднення океану та забруднюючі 

речовини. Самоочищення морського середовища. Завдання 

глобального моніторингу океану. Джерела інформації про стан 

океану.  

13. Екологічний моніторинг морського середовища. 

Організаційна структура моніторингу забруднення океану.  

14. Завдання і програма спостережень за забрудненням 

морського середовища.  

15. Дистанційні методи контролю стану океану. Стан 

забруднення Світового океану.  

16. Особливості екологічного стану Чорного й Азовського 

морів. 

17. Моніторинг атмосферного повітря. 

18. Моніторинг поверхневих вод. 

19. Моніторинг  грунтів.  

20. Зміст і завдання моніторингу атмосферного повітря. 

Організаційна структура моніторингу повітря. Основні показники 

стану повітря, що контролюються.  

21. Спостереження на стаціонарних постах. Спостереження на 

маршрутних постах. Спостереження на підфакельних (пересувних) 

постах.  

22. Методи аналізу й оцінення забруднення повітря.  

23. Методи відбору проб повітря.  

24. Автоматизовані системи спостереження і контролю за 

повітрям.  

25. Екологічне нормування якості повітря. 

26.  Зміст і завдання моніторингу вод. Організування системи 

моніторингу вод в Україні і за кордоном. Система збору інформації 

про стан вод.  

27. Пункти і пости спостережень за станом вод. Програми 

спостережень на пунктах контролю вод. Методи і терміни відбору 

проб. Основні гідробіологічні показники якості води. Програма 

гідробіологічних спостережень.  



 82 

28. Система моніторингу вод, прилади й автоматизовані 

системи. Оцінювання природної якості води. Оцінювання якості 

води в умовах антропогенної дії.  

29. Екологічне оцінення якості вод України. Інтегральні 

показники оцінення якості вод. Методи прогнозування якості вод. 

30. Зміст і завдання моніторингу ґрунтів. Організаційна 

структура ґрунтового моніторингу. Особливості моніторингу 

ґрунтів.  

31. Джерела забруднення ґрунтів. Система спостереження за 

станом ґрунтів. Пріоритетні забруднюючі речовини. Спостереження 

за промисловим забрудненням ґрунтів. Спостереження за 

сільськогосподарським забрудненням ґрунтів.  

32. Критерії оцінювання ґрунтово-екологічного моніторингу: 

процеси, показники, терміни.  

33. Види ґрунтово-екологічного моніторингу. Завдання 

спостережень за забрудненням ґрунтів та їхні види. Моніторинг 

забруднення ґрунтів пестицидами. Моніторинг забруднення ґрунтів 

важкими металами.  

34. Зміст, завдання і структура меліоративного моніторингу. 

Об’єкт і методика еколого-меліоративного моніторингу. Ґрунтово-

меліоративні спостереження на еталонних водозборах.  

35. Критерії оцінювання екологічного стану осушених земель. 

Критерії оцінювання екологічного стану зрошуваних земель. 

36.  Цілі, завдання радіоекологічного моніторингу.  

37. Комплексний радіоекологічний моніторинг та його 

складові.  

38. Методи радіаційного контролю. Організація та 

функціонування системи радіоекологічного моніторингу. 

39. Передумови ландшафтного моніторингу. Мережа 

державного екологічного моніторингу. Практична реалізація 

ландшафтного моніторингу.  

40. Моніторинг рекреаційних територій. Геоекологічний 

атлас. Дешифрування аерокосмознімків.  

41. Ландшафтний моніторинг заповідних територій.   

42. Основні напрями географічного прогнозування, зокрема, і 

якості довкілля (екологічне прогнозування).  

43. Класифікація прогнозів та методів прогнозування.  

44. Ситуаційні прогнози.  
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45. Комплексний еколого-географічний прогноз. 

46.  Комплексний фізико-географічний прогноз.  

47. Основні види географічного прогнозу.  

48. Достовірність та верифікація географічного прогнозу. 

49.  Геоінформаційний прогноз.  

50. Економіко-географічне прогнозування. 
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