
1 

 

Міністерство освіти і науки України 

Національний університет водного господарства 

та природокористування 

Кафедра екології, технології захисту навколишнього середовища та 

лісового господарства 

 

 

05-02-345 М 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

для виконання практичних робіт 

з навчальної дисципліни  

«ГІС технології в агрономії»  

для здобувачів вищої освіти третього (phD) рівня  

за освітньо-науковою програмою «Агрономія» спеціальності 201 

«Агрономія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»  

денної і заочної форм навчання 

 

 

 

Рекомендовано 

науково-методичною радою з якості 

ННІ агроекології та землеустрою 

протокол № 4 від 14.12.2021  р.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівне – 2021 



2 

 

Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни «ГІС технології в агрономії» для здобувачів вищої 

освіти третього (phD) рівня  за освітньо-науковою програмою 

«Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» галузі знань 20 

«Аграрні науки та продовольство» денної і заочної форм навчання 

[Електронне видання] / Мошинський В. С., Люсак А. В., 

Шульган Р. Б., Корбутяк В. М., Статник І. І. – Рівне : НУВГП, 2021. 

– 55 с. 

 

 

Укладачі: Мошинський В. С., д.с-г.н., професор землеустрою та 

кадастру, моніторингу земель та геоінформатики; Статник І. І., к.с.-

г.н., доцент кафедри екології, технології захисту навколишнього 

середовища та лісового господарства; Люсак А. В., Шульган Р. Б., 

Корбутяк В. М., к.т.н., доценти кафедри землеустрою та кадастру, 

моніторингу земель та геоінформатики.  

 

Відповідальний за випуск: Клименко М. О., доктор 

сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології, 

технології захисту навколишнього середовища та лісового 

господарства. 

 

 

 

Керівник групи забезпечення  

спеціальності 201 «Агрономія»                                Клименко М. О.  

 

 

 

 

 

 

© В. С. Мошинський, І. І. Статник. 
А. В. Люсак, Р. Б. Шульган, 

В. М. Корбутяк, 2021 

© Національний університет  

водного господарства та  

природокористування, 2021 



3 

 

ЗМІСТ 

1 Вступ 4 

2 Методичні рекомендації до виконання практичних робіт 5 

 Практична робота №1. Вибір об’єкту ґрунтового 

моніторингу. Прив’язка растрових матеріалів до 

реальних координат місцевості. 

5 

 Практична робота №2. Розробка геоморфологічної карти. 

Складання грунтової карти. 

8 

 Практична робота №3. Складання картограми грунтово-

геоморфологічного районування. 

11 

 Практична робота №4. Складання картограми 

техногенного навантаження. 

13 

 Практична робота №5. Проектування мережі пунктів 

отримання інформації. 

17 

 Практична робота №6. Проектування бази даних. 

Визначення моніторингових показників. 

19 

 Практична робота №7. Дослідження закону розподілу 

моніторингових даних. 

Практична  робота №8 Використання безпілотного 

літального апарату для оцінки стану місцевості 

23 

 

26 

3. Рекомендовані джерела 50 

 Додатки 53 

 



4 

 

1  ВСТУП 
Актуальність навчальної дисципліни Застосування 

геоінформаційних систем у питаннях оцінювання агросфери є 

досить зручним і ефективним методом, тому що дозволяє об’єднати 

у собі всі складові для забезпечення повноцінного спостереження за 

станом земель з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, 

відвернення та ліквідації наслідків негативних процесів. 

Застосування геоінформаційних технологій в сучасних умовах 

функціонування галузі сільського господарства, пов’язується з 

використанням технічних засобів обчислювальної техніки, 

збирання, опрацювання, передавання, збереження та аналіз 

інформації про стан земель прогнозування їх змін, використання 

розподілених баз даних, ефективних засобів комунікації, локальних 

і глобальних мереж. розроблення рекомендацій для прийняття 

рішень щодо запобігання негативним змінам стану земель та 

дотримання вимог екологічної безпеки.  

За допомогою ГІС технологій  здійснюється всебічне 

вирішення багатьох задач, пов’язаних з просторовим аналізом 

інформації і прогнозом явищ, а також  розроблення рекомендацій 

для прийняття рішень щодо запобігання негативним змінам стану 

земель та дотримання вимог екологічної безпеки. Сьогодні  

ефективність роботи агропідприємств залежить від наявної 

інформації про стан земель і посівів та здатності системно 

аналізувати наслідки проведених робіт та заходів. Таку 

інформованість забезпечують БЛА, дані ДЗЗ, які пізніше, після 

дешифрування, опрацьовуються у геоінформаційних системах. 

Саме ГІС –технології в агросфері є одним з основних інструментів 

підвищення якості та продуктивності робіт у 

сільськогосподарському напрямку. Застосування ГІС-технологій у 

розробці проектів просторової організації агроландшафту, 

землевпорядкування сільськогосподарських підприємств, проти-

ерозійної організації території сприятиме значному підвищенню їх 

якості. 
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2  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ  

ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 
 

Практична робота №1. Вибір об’єкту ґрунтового моніторингу 

 

Територія моніторингу обирається на реальній карті масштабу 

1:50 000, яку студент шукає самостійно. Також можуть бути 

використані карти, що надають модулі OpenLayerPlugin, HCMGIS 

тощо, що доступні в QGIS або картографічні набори від ESRI. На 

цьому занятті аналізуються та описуються природно-господарські 

умови обраного фрагменту топографічної карти: дорожня мережа, 

інженерна інфраструктура (ЛЕП, трубопроводи, лінії зв’язку і т.д.), 

населені пункти (площа, розташування, характер забудови), 

господарське освоєння території (промислові, сільськогосподарські 

підприємства і т.д.) характеристика рослинності (лісистість 

території - площа, розташування, тип рослинності, числові 

характеристики, і т.д.), характеристика гідрографії (гідрографічна 

мережа, ставки, озера, болота). 

Прив’язка растрових матеріалів до реальних координат 

місцевості. 

Координатна (географічна ) прив'язка в ArcMap здійснюється в 

кілька етапів, послідовність яких залежить від типу вихідного 

матеріалу.  

1. Підготовка растру 

Відсканувати карту з дозволом , достатнім для вирішення 

поставлених завдань. Рекомендується повністю зберегти 

координатну сітку, якщо вона є і залишити позарамкове 

оформлення. 

Якщо на карті не нанесена координатна сітка ( наприклад 

присутні тільки на рамці), можна самостійно це зробити в 

графічному редакторі.  

2. Завантаження даних в ArcGIS 

Завантажити відскановану карту , Файл \ Додати дані і шари (File 

\ Add Data ) (На питання " створювати пірамідальні шари ", 

https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/manage-data/raster-and-

images/raster-pyramids.htm, відповісти "Ні" ) (рис.1.1) . 



6 

 

Запустити ArcMap і включити панель просторової прив'язки ( 

Вид / Панелі інструментів / Просторова прив'язка , View \ Toolbars \ 

Georeferencing ) (рис.1.2.).  

Натиснути на кнопку Таблиця (остання в панелі інструментів 

прив'язки ) . При цьому з'явиться порожня таблиця. Приберіть 

галочку у вікні "Автонастройка" (рис.1.3.). Відключення 

автоналаштування означає, що в даному випадку, карта не буде 

автоматично трансформуватися після кожної нової точки прив'язки, 

в даному випадку це було б незручно . 

 

 
Рис.1.1. Меню додавання даних 

 

 
Рис.1.2. Панель просторової прив'язки 

 

 
Рис.1.3. Таблиця зв'язків 
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2. Створення зв'язків 

За допомогою інструменту прив'язки, натискаючи на перетин 

координатних ліній (або будь-який інший точці з відомими 

координатами) на карті і вдруге клацаючи в будь-якому місці карти 

правою кнопкою і вибравши "Ввести координати ", ввести 

правильні координати для точки (рис.1.4.). Координати повинні 

вводитися в форматі DD.DDDDD ( десяткові градуси) , якщо ваші 

координати в іншому форматі , наприклад DD MM SS , необхідно 

перевести їх в потрібний ( [ dms2dd.html докладніше про те , як 

можна це зробити ]). 

 
 

Рис.1.4. Меню введення координат 

 

Необхідно повторити цей крок для всіх або більшості точок з 

відомими координатами на карті, чим більше точок прив'язки, тим 

більш точно буде прив'язана ваша карта. 

У таблиці зв'язків, з кожним новим натисканням, будуть 

з'являтися нові рядки, які при необхідності можна коригувати або 

видаляти. 

4. Вибір моделі трансформації 

Після розстановки всіх точок, в таблиці необхідно включити 

функцію "Автонастройка". При цьому карта змінить розміри і 

положення орієнтуючись до координат прив'язки. При цьому точки 

прив'язки наблизяться до точок з відомими координатами. Якщо 

розставлено більше 6 точок, можна спробувати вибрати 

поліноміальну модель трансформації 2-го порядку враховує 

можливу кривизну ліній. Якщо перемикання в цей режим 

призводить до очевидних сильним спотворень, рекомендується 

переглянути точки на предмет великої середньо квадратичної 

помилки ( [ rmse.html RMSE ] ) і видалити їх, поки результат не 

стане задовільним. 

5. Збереження зв'язків 



8 

 

Внесені в таблицю координати прив'язки рекомендується 

зберегти, натиснувши на кнопку "Зберегти". Таким же чином можна 

завантажити (натиснувши кнопку "завантажити" та вибрати шлях) 

дану таблицю надалі. 

6. Перевірка 

Для перевірки прив'язки можна завантажити існуючий шар або 

шейп-файл, про який відомо, що він правильно прив'язаний 

географічно і має ту ж систему координат.  

7. Додаткова корекція 

Для додаткового коригування прив'язаної карти можна , 

використовуючи навігаційні інструменти (збільшити , зменшити і 

т.д. ) додати додаткові точки прив'язки. Для спостереження за 

змінами розташування карти можна залишити опцію " 

Автонастройка " включеною.  

Після отримання остаточного варіанту прив'язки потрібно ще раз 

зберегти всі точки прив'язки в таблиці зв'язків. У новий файл 

ArcMap завантажте спочатку копію оригінальної карти, далі 

запустіть модуль геоприв'язки, таблицю, точки зі збереженого вами 

файлу. Для перевірки можна так само завантажити шейп-файл.  

Після того , як ви переконаєтеся , що ви максимально 

наблизилися до результату - потрібно зберегти отримані результати. 

Для цього необхідно в модулі прив'язки вибрати кнопку - " 

Просторова прив'язка " / Трансформувати : де потрібно вказати 

кінцевий шлях і назву файлу. Так само в опції " розмір осередку" 

можна округлити число ( наприклад до 0,001 ) у бік зменшення. 

Після натискання ОК ви отримаєте файл карти прив'язаний до 

використовуваної вами системи координат, який можна буде 

використовувати з будь-якою іншою прив'язаною картою . 

Після прив'язки рекомендується за допомогою ArcCatalog задати 

створеному растру систему координат. Це робиться за допомогою 

меню Властивості ( отриманого вами файлу) / просторова прив'язка 

/ змінити / вибрати . 

 

Практична робота №2. Розробка геоморфологічної карти. 

Складання ґрунтової карти 

 

Програмне забезпечення для виконання роботи студент обирає 

на власний розсуд.  
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Геоморфологічна карта складається з метою відображення всіх 

реально існуючих мезоформ рельєфу: 

1. річкових долин; 

2. моренних та зандрових рівнини; 

3. лесових рівнин, еолових форм рельєфу; 

4. річкових заплав; 

5. торфовищ, кінцевоморенних утворень; 

6. моренних, еолових, денудаційних, водоерозійних форм 

рельєфу в межах рівнин різного походження. 

Межі форм рельєфу встановлюються на підставі аналізу 

поверхні рельєфу, описаної горизонталями на топографічній основі, 

а також на підставі врахування віку та генезису четвертинних 

відкладів (таблиця 2.1.). 

Приклад створення геоморфологічної карти наведений в додатку 1. 

Для розробленої геоморфологічної карти створюється легенда 

згідно з типовою. До легенди заносяться лише ті форми рельєфу 

відповідних генетичних категорій, які зустрічаються на 

контрольованій території. 

 

Таблиця 2.1  

Типова легенда до геоморфологічної карти 
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Складання грунтової карти 

Програмне забезпечення для виконання роботи студент обирає 

на власний розсуд. Доцільно також використати WMS шар з 

публічної кадастрової карти у проекті QGIS чи ArcGIS. 

Карта ґрунтового покриву складається з метою врахування   

структури ґрунтового покриву території.  

При картографуванні ґрунтового покриву застосовуються такі 

позначення: 

тип ґрунту – виділяють кольором, підтип – виділяють відтінком 

основного кольору, рід – виділяють затемненням або відтінком, вид 

– позначають у індексі ґрунту, різновид та розряд – зазначають у 

легенді. Індекс ґрунту, який зображується у центрі кожного 

ґрунтового контуру вказує на основні класифікаційні ознаки - тип, 

підтип і вид. За необхідністю позначають і родові ознаки. 

Карта укладається на основі результатів попередніх вишукувань 

за зразками, відібраними у пунктах, позначених відповідними 

цифрами на вихідній карті. 

Приклад ґрунтової карти наведено у додатку 2. 

Типова легенда до карти ґрунтового покриву наведена в таблиці 2.2. 

Для кожної розробленої ґрунтової карти створюється своя 

легенда згідно з типовою. 

 

Таблиця 2.2  

Типова легенда до карти ґрунтового покриву 

Індекс 
Зображенн

я на карті 
Назва ґрунту 

Механічни

й склад, 

 генезис 

Ґрунто- 

творна 

 порода 

Умови 

розташуванн

я за 

рельєфом 

2Д

ГП  рожевий 

Дерново-

підзолистий 

глеюватий 

Пісок  

зв’язний 
f 

зандрові 

рівнини 

2Д

ГОГП  

рожевий  

затемнени

й 

Дерново-

підзолистий 

глейовий 

Супісок 

легкий 
lg 

акумулятивн

і рівнини 

3

2Л  
світло-

сірий 
Сірий лісовий 

Суглинок 

легкий  

лесоподібни

й 

ed 
лесові 

 рівнини 
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2

2СГЛ  
темно-

сірий 

Сірий лісовий 

ґрунтово-

глеюватий 

Супісок 

 важкий 

лесоподібни

й 

ed 

надзаплавні 

тераси, 

лесові 

рівнини 

2

ЧЛ  
темно-

зелений 

Лучно-

чорноземний 

Промитий 

лесоподібни

й суглинок 

ed 
улоговини, 

тераси 

3

БЛА  
світло-

зелений 

Алювіальний 

лучно-болотний 

Суглинок 

середній 
a заплава 

3ТГ

ВБ  блакитний 

Болотний 

 верховий 

 торфово-

глейовий 

Торф b 
верхові 

 болота 

3Т

НБ  синій 

Болотний 

низовинний 

торфовий 

Торф b 
низовинні 

болота 

1

2Ч  бурий 
Чорнозем  

звичайний 

Суглинок 

середній, 

лесоподібни

й 

ed 

Рівнини і 

пологі 

схили 

 

Практична робота №3. Складання картограми грунтово-

геоморфологічного районування. 

 

При складанні карти використовуються наступні критерії 

районування: 

Ґрунтово-геоморфологічний район – це територія з одним типом 

рельєфу (рівнинний, хвилясто-горбистий, яружно-балковий тощо), з 

ґрунтами одного типу ґрунтоутворення (дерновий, підзолистий 

тощо) на четвертинних відкладах одного генезису (льодовикові, 

еолові тощо). 

Ґрунтово-геоморфологічний підрайон – це територія в межах 

ґрунтово-геоморфологічного району з однотипним набором форм 

рельєфу, ґрунтом одного типу, на четвертинних відкладах 

однакового генезису. 

Ґрунтово-геоморфологічний мікрорайон – це територія в межах 

ґрунтово-геоморфологічного підрайону у межах однієї або 
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декількох суміжних форм рельєфу, зі специфічним набором ґрунтів 

та близькими умовами стоку і водного режиму. 

Районування території виконується на підставі аналізу 

картографічного матеріалу, при цьому використовуються наступні 

карти: 

геоморфологічна карта, карта ґрунтового покриву. 

Приклад карти ґрунтово-геоморфологічного районування 

наведено у додатку 3. У таблиці 3.1. наведено типову легенду до 

карти ґрунтово-геоморфологічного районування. 

Для кожної розробленої карти ґрунтово-геоморфологічного  

районування створюється своя легенда згідно з типовою. 

 

Таблиця 3.1  

Типова легенда до карти ґрунтово-геоморфологічного 

районування 
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Практична робота №4. Складання картограми техногенного 

навантаження. 

Для побудови карти техногенного навантаження на середовище 

спочатку укладається карта господарського освоєння території. 

Дана карта складається для того, щоб показати розташування всіх 

джерел техногенного забруднення. При побудові карти 

техногенного навантаження на територію, показується: 

- розташування техногенних об’єктів; 

- тип забруднення чи несприятливого впливу; 

- контури ореолів забруднення території, за умовами формування 

первинного і вторинного полів забруднення з врахуванням 

напрямків поширення забруднюючих речовин від кожного об’єкта. 

Кожен з об’єктів техногенного впливу та забруднення створює 

певне техногенне навантаження на середовище і спричиняє: 

1. Механічну дію 

1.1.Статичне ущільнення –ущільнення ґрунту внаслідок ваги 

міської забудови. Показується на карті ореолом по межах 

населеного пункту згідно умовних позначень. 

1.2.Віброущільнення – ущільнення ґрунту внаслідок дорожнього 

руху. Показується на карті смугами, відкладеними в обидві сторони 

по 50 м від доріг з твердим покриттям, згідно умовних позначень. 

1.3.Виробітка котлованів – зона порушення навколо кар’єрів. 

Показується на карті згідно умовних позначень навколо кар’єру. 

2. Електромагнітну дію 
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2.1. Електричне поле, спричинене лініями електропередач. 

Показується на карті смугами, відкладеними в обидві сторони від 

ЛЕП по 100 м.  

3. Хімічне забруднення, спричинене сільськогосподарською та 

антропогенною діяльністю людини.  

3.1. Пестицидне. Показується на карті ореолом на овочевій 

сівозміні та орних землях, згідно умовних позначень.  

3.2. Вуглеводневе – поширюється навколо АЗС. Розділяють 

слабке та сильне забруднення.  

3.3 Засолення. Показується на карті ореолом на овочевій 

сівозміні та орних землях, в зоні водозабору згідно умовних 

позначень.  

3.4. Забруднення стічними водами, спостерігається в межах 

населених пунктів, господарських дворів та очисних споруд. 

Розділяють на сильне та слабке.  

3.5. Забруднення важкими металами, буває біля доріг з твердим 

покриттям, звалища твердих побутових відходів, промислових 

підприємств (цементний завод).  

3.6. Нітратне, спостерігається біля господарських дворів. 

Розділяють слабке та сильне забруднення.  

4. Біологічне забруднення 

4.1. Бактеріологічне, поширюється в межах населених пунктів і 

навколо очисних споруд. Показується на карті ореолом на 

населеному пункті та очисних спорудах, згідно умовних позначень. 

4.2. Мікробіологічне, спостерігається біля звалища побутових 

відходів. Розділяють на сильне та слабке забруднення, яке 

поширюється в напрямку пануючих вітрів.  

5. Гідродинамічна дія виникає біля водозаборів. Показується на 

карті згідно умовних позначень навколо водозабору. 

При складанні карти техногенного навантаження на середовище 

необхідно відобразити первинне та вторинне поле забруднення 

(сильне та слабке забруднення). 

Первинне поле забруднення формується на поверхні ґрунту 

внаслідок прямого надходження техногенних речовин від джерела 

забруднення, що залежить від: 

 місцеположення джерел забруднення; 

 технологічних характеристик джерел забруднення (потужності 

підприємств, виду сировини, технологічних процесів, 



15 

 

масштабів, інтенсивності, тривалості викидів та скидів, їх 

хімічного складу та концентрацій забруднюючих речовин, 

обсягів відходів та їх хімічного складу та концентрацій тощо); 

 агрегатного стану, хімічної форми, фізико-хімічних 

властивостей та шляхів надходження техногенних елементів та 

їх сполук; 

 метеорологічного режиму;  

 ландшафтно-морфологічної структури;  

 просторових особливостей та видового складу рослинного 

покриву; 

 структури природокористування і шляхів надходження 

забруднюючих речовин. 

При відображенні первинного поля забруднення на рівнинній 

території, радіус його поширення приймаємо 200 м, (для нітратного 

забруднення - 250 м). Якщо місцевість не рівнинна, а має ухил 

більше 2˚, то первинне поле забруднення поширюється в напрямку 

стоку, утворюючи так званий „шлейф”. Довжина цього „шлейфу” 

становить 600 м від об’єкта техногенного впливу (для нітратного 

забруднення - 650 м).  

Вторинне поле забруднення формується внаслідок процесів 

міжтериторіального та міжкомпонентного перерозподілу 

забруднюючих речовин (механічної, фізико-хімічної, біогенної 

міграції) та їх акумуляції в природних компонентах, насамперед у 

біоті та в ґрунтах. 

При відображенні вторинного поля забруднення при рівнинному 

рельєфі, радіус його поширення приймаємо 500 м (для нітратного 

забруднення - 650 м). На місцевості з ухилом більше 2˚формується 

„шлейф” забруднення в напрямку стоку довжиною 1500 м від 

об’єкта техногенного впливу (для нітратного забруднення - 1600 м). 

Багатофакторність процесів первинного та вторинного розподілу 

забруднюючих речовин призводить до нерівномірного забруднення 

територій, плямистості полів забруднення. У найбільших кількостях 

техногенні елементи концентруються в рослинах, які ростуть в 

межах геохімічних аномалій, тобто зони забруднення рослин 

збігаються з зонами забруднення ґрунтів.  

Приклад карти господарського освоєння території та 

техногенного навантаження на середовище наведено у додатку 4. 

До даної карти наведена типова легенда у формі таблиці 4.1. 
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Таблиця 4.1  

Типова легенда до карти господарського освоєння території та 

техногенного навантаження 
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На основі карт господарського освоєння території та 

техногенного навантаження на середовище здійснюється 

геохімічний аналіз і оцінка екологічного стану території, які 

передбачають: 

1. Аналіз чинників первинного і вторинного розподілу забруднень; 

2. Аналіз просторових особливостей впливу геохімічного 

середовища на біоту та здоров’я населення; 

3. Оцінку ступеня забрудненості територій; 

4. Оцінку стану земель за умовами первинного розподілу та 

перерозподілу забруднень (латерального, радіального, 

механічного, фізико-хімічного, біогенного). 

 

Практична робота №5. Проектування мережі пунктів 

отримання інформації. 

 

Моніторингова мережа – це сукупність спеціалізованих пунктів 

отримання інформації (ПОІ), які мають обґрунтовану територіальну 

прив’язку, займають певну територію, ієрархічно пов’язані між 

собою, обладнані спеціальними спорудами та пристроями, пов’язані 

з транспортною мережею і призначені для отримання 

(одноразового, періодичного або постійного) інформації про стан 

контрольованих об’єктів (земельних ресурсів). 

Моніторингова мережа має ієрархічну структуру: 

Опорний полігон – це ПОІ, який охоплює частину району або 

район повністю і призначений для вимірювання з певною 

періодичністю базових показників стану земельних ресурсів, які 

описують район в цілому. 

Опорний полігон відповідає локальному рівню спостережень і 

обладнується на типовій (опорній) ділянці, яка зазвичай відповідає 

ґрунтово-геоморфологічному району. На опорному полігоні 

виявляються основні закономірності та механізми розвитку певних 

процесів, проводиться найбільш повний комплекс спостережень. 

Фоновий полігон  - це ПОІ, який влаштовується на території в 

межах регіону, яка не зазнала техногенного впливу. Метою 

встановлення таких полігонів є можливість оцінки ступеня 

техногенної трансформації регіону в цілому. Фонові полігони, по 

можливості, розташовують на природоохоронних територіях. 
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Таблиця 5.1. 

Типова легенда до карти-схеми розташування локальної мережі 

моніторингу земель 
 

 
 

Детальний полігон  - це ПОІ на найбільш типових ділянках 

другого порядку з метою вивчення базових процесів, розміщується 

в основному в межах підрайонів, у зонах несприятливих природних 

явищ та в місцях інтенсивного техногенного впливу. 

Моніторинговий стаціонар (пост), розташовується в регіонах 

третього порядку з метою контролю їх базових показників, з 

врахуванням техногенного забруднення, а також природного фону. 
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Прикладами таких ПОІ є ґрунтові стаціонари, гідрометричні пости, 

підфакельні пости. 

Точка (пункт) моніторингових спостережень – це точки 

вимірювань або відбору зразків, які розташовані систематично або у 

формі поперечника (ряду точок). Функціональне призначення точок 

моніторингових спостережень – це площове або лінійне охоплення 

території, яка підлягає моніторингу, а також її частин. Відстань між 

точками визначається показниками та напрямком досліджень. В 

середньому при лінійному розташуванні відстань між ТМС 

приймаємо 100-200 м, при площинному – 500-1000 м. 

Приклад карти-схеми розташування локальної мережі 

моніторингу земель для проведення загального та спеціального 

моніторингу наведено у додатку 5. 

 

 

 

Практична робота №6. Проектування бази даних. Визначення 

моніторингових показників. 

 

Кожному студенту згідно його варіанту видаються вихідні 

дані, що містять записи у вигляді таблиці (номери та координати 

точок, а також концентрацію хімічного елемента в ній). 

Всі записи повинні бути додані в базу даних та мати числовий 

тип даних та унікальний ідентифікатор для забезпечення коректних 

зв’язків. 

Растровою складовою в системі є карта в масштабі 1: 50 000. 

Вона повинна бути географічно прив’язана в системі відліку WGS 

84 / UTM zone 35N (36N 
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На рисунку 6.1 наведена орієнтовна структура 

геоінформаційної системи. 

 

 

Рис.6.1. Орієнтовна структура даних ГІС системи 

 

Розробивши структуру бази даних, кожен студент повинен 

спроектувати основні етапи організації системи моніторингу стану 

земель за заданими показниками та описати їх реалізацію за 

допомогою ГІС. 

ПРИКЛАД. Етапи організації моніторингу стану земель 

(МСЗ): 

Підготовчий етап : 

1.  Розробка методичного забезпечення МСЗ.  

2.  Розробка вимог до технологічного і ПЗ МСЗ.  

3. Розробка мережі спостережень моніторингу, визначення 

виконавців, їх функцій.  

4.  Обгрунтування режиму МСЗ.  

5.  Розробка програми спостережень.  

6.  Розробка техніко-економічного обгрунтування.  

7. Визначення методичних і методологічних підходів до 

імітаційного прогностичного моделювання.                  
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Виробничий етап : 

1.Збір і критичний аналіз наявної інформації: 

картографічних матеріалів, матеріалів ДЗЗ, агрохімічного, 

земельно-кадастрового, радіологічного, токсикологічного та інших 

обстежень.  

2. Оцінка інформаційної достовірності наявних даних, 

проектування нових дослідницьких полігонів для забезпечення 

необхідною і достатньою інформацією.  

3. Створення мережі дослідницьких полігонів 

інформаційного забезпечення МСЗ  

4. Формування штатів, комплектування їх устаткуванням, 

забезпечення інструкціями, засобами зв'язку.  

5. Узгодження дій структурних підрозділів МСЗ.   

6. Розробка автоматизованої інформаційної системи (бази 

даних).  

7.Розробка методики дистанційного зондування, 

автоматизації дешифрування матеріалів ДЗЗ.  

8.  Проведення досліджень за оцінкою початкового і 

поточного стану об'єктів.  

9.  Формування бази даних нормативних документів, що 

регламентують моніторинг і оцінку стану земель (бази знань).   

10. Розробка критеріїв оцінки стану земельних ресурсів.  

11. Оцінка реального стану земельного фонду району. 

Поповнення бази даних МСЗ : 

1.Сервісне обслуговування автоматизованої системи 

управління базами даних (АСУБД).  

2.  Забезпечення оперативності введення, збереження даних, 

прав доступу до них. 

Представлення результатів МСЗ : 

1.  Розробка порядку представлення і змісту звітів за 

результатами моніторингу  

2.  Складання оперативних картографічних матеріалів за 

результатами МСЗ  

3.  Розробка рекомендацій по раціональному використанню 

земельного фонду району за результатами імітаційного 

моделювання. 

Перевірка і вдосконалення системи МСЗ : 

1.  Контроль режиму і якості спостережень.  
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2.  Оцінка достовірності прогнозованих показників.  

3.  Обслуговування і вдосконалення бази даних і бази знань. 

Основою ефективної роботи системи моніторингу стану 

земель повинно стати:   

-  оновлення картографічних матеріалів;  

-  формування просторових та атрибутивних даних про 

якісний склад земель;  

-  створення мережі постійно діючих полігонів з 

експериментально-виробничого моніторингу земель;  

-  створення  еталонних  стаціонарних  ділянок  для  

спостереження  за  негативними  процесами по всій території 

району;  

-  створення аналітично-інформаційної системи ГІС.  

На  основі  даних МСЗ   розробляються  заходи  щодо  

попередження  і  запобігання  наслідків негативних  процесів,  

здійснюється  планування   використання  земель,  визначаються  

пріоритети інвестиційної діяльності. 

 

Задачі, які буде вирішувати ГІС 

Створена ГІС повинна відповідати такій функціональності: 

1) Введення та редагування даних. 

2) Виконання запитів та формування звітів. 

3) Візуальне представлення даних. 

4) Моделювання даних та процесів. 

5) Детальний аналіз та дослідження даних. 

6) Оцінка та прогноз ситуації. 

7) Формування вихідних картографічних матеріалів. 

Введення даних в систему можна здійснювати такими 

способами: 

- з клавіатури оператором ПК; 

- за допомогою системи напівавтоматизованого вводу – в 

польових умовах використовуючи кишенковий ПК, програмне 

забезпечення ArcPad та модуль GPS; 

- автоматизовано - за допомогою приладів, які отримують та 

передають дані в режимі реального часу; 

Робота з атрибутивними даними буде здійснюватися в 

середовищі MS ACCESS. Ці функції повинен підтримувати 

адміністратор системи. 
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Операції геопросторової обробки (тематичне представлення 

даних, створення та дослідження моделей, аналіз даних) можуть 

бути виконані в середовищі ArcGis за допомогою компонентів 

ArcMap, Geostatistical Analyst. 

Оцінку та прогноз ситуації на основі виконаних досліджень та 

побудованих моделей повинен виконувати адміністратор – експерт. 

Формування вихідних картографічних матеріалів для 

візуального представлення виконується теж в середовищі ArcMap 

адміністратором. 

За допомогою Mappetizer потрібно розробити інтерактивну 

карту та розмістити її  в мережі internet. Це дасть можливість 

багатокористувацького доступу до даних ГІС.  

 

Практична робота №7. Дослідження закону розподілу 

моніторингових даних. 

 

Модуль Geostatistical Analyst призначений для сучасного 

моделювання поверхні з використанням детерміністичних і 

геостатичних методів. Тут представлені допоміжні інструменти 

призначені для досліджувального аналізу просторових даних, а 

також майстра операцій геостатистики, який помагає в процесі 

побудови статистики вірної поверхні. 

Побудова поверхні з використанням модуля Geostatistical 

Analyst включає три ключових етапи: 

- Досліджувальний аналіз  просторових даних 

- Структурний аналіз 

- Інтерполювання поверхні та оцінка результатів    

Програмне забезпечення включає серію зрозумілих у 

використанні інструментів та майстрів операцій, які проводять по 

кожному із етапів аналізу. Він також включає цілий ряд унікальних 

інструментів для статистичного аналізу просторових даних.  

 

Завантаження даних 

Щоб дослідити наші дані завантажте їх в ArcMap. Для цього 

спершу імпортуйте shape-файл який містить географічну 

інформацію про пункти отримання інформації (ПОІ). Потім 

потрібно зв’язати просторову інформацію з shape-файла з 

атрибутивною, яка міститься в екселі. Для цього натиснувши праву 
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клавішу миші на шарі з пунктами отримання інформації, виберіть 

«Соединения и Связи» - «Соединения». У діалоговому вікні, що 

відкриється вибираємо поле на основі якого буде здійснено зв'язок 

(рис.7.1) 

 
 

Рис. 7.1. З’єднання географічної та атрибутивної інформації 

Картографування з використанням геостатичного 

інструментарію 

 

Дослідження даних 

Будуть розглянуті наступні типи дослідження даних: 

- Гістограма (Histogram) 

- Нормальний графік КК (Normal QQPlot) 

 

Гістограма (Histogram) 

Підпрограма Histogram призначена для дослідження 

підпорядкованості даних нормальному законові розподілу та при 

необхідності, визначення способу нормалізації. (рис. 7.2) 

З вигляду  та параметрів гістограми можна зробити висновок, 

про підпорядкування даних нормальному законові розподілу. Це 

підтверджується  якщо гістограма має одну вершину, її форма  

нагадує «дзвоник» та середнє значення і значення медіани близькі 
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одне до одного. Проте, якщо показники даних не влаштовують їх 

можна привести до нормального закону розподілу. Для цього 

потрібно скористатися меню «Преобразование», у випадаючому 

вікні якого вибираємо один із запропонованих методів 

трансформації.  

 

 

 
 

Рис. 7.2. Вікно гістограми досліджуваних даних 

 

Нормальний графік КК (Normal QQPlot) 

Нормальний графік КК є інструментом, за допомогою якого 

можна дослідити розподіл даних (рис. 7.3) 

 

 

 
  

Рис. 7.3 Графік побудований за допомогою інструмента Normal 

QQPlot 
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З даного графіка можна судити про те, чи 

підпорядковуються вихідні дані нормальному законові розподілу 

(чим ближче точки до прямої — тим розподіл даних ближче до 

нормального закону). 

 

 

 

Практична  робота №8 Використання безпілотного 

літального апарату для оцінки стану місцевості.  
 

Для роботи з безпілотним літальним апаратом 

застосовується програмний продукт. Інтерфейс програми 

представлений на рисунку. 

 
1. Збережіть проєкт, необхідно зберігати виконані роботи 

після кожного етапу.  
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2. Для початку роботи перейдіть у меню Workflow. 
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3. Додавання знімків. 

 
4. Обираємо фото. Можна також обрати окремий каталог зі 

знімками. 
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5. Координати знімків (дані GPS) імпортуються автоматично 

метаданих (EXIF) кожного знімка (вкладка «Reference» у 

нижньому лівому кутку, поруч із «Workspace»). 

 
 

6. Завантажте дані GPS про координати опорних точок. 
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7. Налаштування імпорту даних контрольних наземних 

пунктів Ground Control Points. Так само імпортуються дані 

для фотознімків (якщо у цьому є потреба), при цьому назва 

файлу має відповідати назві знімку, включно з 

розширенням. 

Якщо таблиця даних містить заголовки, то задаємо початок 

імпорту з другого (чи іншого) рядка. 
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8. На цьому етапі вікно програм має мати вигляд, як на даному 

знімку екрана. Переконайтеся, що включено відображення 

фото і контрольних пунктів. 

 
 

9. Якщо система координат точок GCP і знімків (та /або 

проекту) є різні, то треба це виправити у меню “Settings”. 
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10. Перевірте, чи система координат для кожного елементу 

обрано правильно. 

 
 

11. Якщо є необхідність, то можна вручну обрати та видалити 

зайві знімки з проєкту. 
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12. Вибір знімків інструментом “Free-Form Selection” 
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13. Запускаємо процес вирівнювання знімків. 

Від наступних установок залежить тривалість перебігу процесу. Для 

швидкого опрацювання треба виставити Key Point Limit ( 5000 – 

25000 ) та Tie Point Limit (500 – 2500). 
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14. На даному етапі рідка хмара пунктів вже має бути 

згенерована. Розпочніть ідентифікацію пунктів GCP 

(правою кнопкою миші натисніть на назву маркера та 

оберіть “Filter photos by Markers”.

 

Знімки видно з меню «Photos», яке можна активувати з правої 

кнопки миші на панелі інструментів. 

 

15. Двічі натисніть на першому відфільтрованому знімку і 

знайдіть контрольний пункт. 
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16. Після ідентифікації GCP на знімку натисніть правою 

кнопкою миші на контрольному пункті (в місці, де було 

виконано вимірювання)  і оберіть “Place marker -> [назва 

GCP]”. Також можна перетягувати позначки. 
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17. Повторіть процедуру принаймні для 3 GCP, де кожен GCP буде 

вказаний на мінімум на трьох знімках (мінімум 9 позначок). Далі 

виконайте повторне вирівнювання знімків, оскільки початково 

розраховане розташування знімків є менш точне ніж розташування 

точок наземного знімання. Тому необхідно виконати коректування. Це 

дозволить зменшити час на вказування пунктів GCP на всіх доступних 

знімках, так як їх попереднє розташування стане набагато точніше. 
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18. З метою наступного вирівнювання знімків можна: - заново 

запустити процес з меню „Workflow”- натисніть правою 

кнопкою миші на довільному знімку і оберіть “Align selected 

cameras” 
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Відфільтруйте знімки для наступних GCP і вкажіть їх 

розташування. 

 
19. У випадку помилки натисніть правою кнопкою миші на 

прапорці на білому кружку, що позначає GCP (при активації 

змінює колір на червоний) і оберіть “Remove Marker”. 
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20. В кінці виконайте перевірку помилок пунктів GCP. 

 
21. Згенеруйте DSM (для невеликого покращення точності 

можна ще раз вирівняти знімки, можливо, дещо 

підвищивши параметри). Оберіть “Build Dense Point Cloud” 

з меню “Workflow”. 
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22. Встановіть параметри процесу. Можна використовувати 

установку “Lowest” – це матиме вплив не на точність 

процесу, а щільність отриманої хмари точок. 

 
23. Можна побачити, наскільки щільною є хмара точок. Для 

кращого огляду можна вимкнути видимість розташування 

фотографій. 
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24. Виконайте класифікацію хмари точок, щоб коректно 

згенерувати ВЕЬ на наступному етапі. Зайдіть у меню 

“Tools -> Dense Cloud -> Classify Ground Points…” 
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25. Спробуйте запропоновані нижче установки. 

 
26. Переключить екран на “Dense Cloud Classes”. Також є 

можливість ручного перекласифікування хмари точок, якщо 

результат потребує лише невеликих корекцій. В іншому 

випадку спробуйте інші параметри класифікації. 
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27. Якщо класифікація (попередній пункт) належної якості, то 

переходимо до генерування DTM. Натисніть “Bulid DEM”  в 

меню “Workflow”. Якщо ж ви хочете зберегти згенеровану 

раніше DSM (модель поверхні) – експортуйте її на цьому 

етапі, оскільки нова модель перепише існуючу. 

 
28. Виберіть систему координат для моделі. 
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29. Встановіть параметри, як на рисунку. Оберіть лише клас 

“Ground”. 

 
30. Відкрийте створену DTM (двічі клацнувши на “DEM” в 

списку секції “Workspace” , вона може бути у приховані 

вкладці у лівій нижній частині екрану. 
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31. Оцініть коректність модель території DTM 

 
32. Згенеруйте ортофотомозаїку. Для цього перейдіть до меню 

“Workflow”  - “Bulid Orthomosaic” 
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33. Встановіть параметри, зверніть увагу на назву шару, що 

буде в основі  коригування знімків на основі висотної 

моделі (орторектифікація або ортотрансформування). 
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34. Експортуємо ортофото. “File -> Export -> Export Orthomosaic 

-> Export JPEG/TIFF/PNG…” 
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35. Призначте необхідні параметри. 
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36. Остаточний результат. 
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Додаток 1  Приклад геоморфологічної карти 

 
Додаток 2  Приклад грунтової карти 
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Додаток 3 Приклад ґрунтово-геоморфологічного районування 

 
Додаток 4 Приклад карти господарського освоєння території 

та техногенного навантаження на середовище 
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Додаток 5 

Приклад карти-схеми розташування локальної мережі моніторингу 

земель для проведення загального та спеціального моніторингу 

 

 

 


