
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Факультет природничих наук

Кафедра геодезії, землевпорядкування та кадастру

Пояснювальна записка
до магістерської роботи

                                                          магістр                                                      
(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему: 
ЗЕМЛЕВПОРЯДНЕ ФОРМУВАННЯ КОМПОНЕНТНОГО СКЛАДУ

СТІЙКИХ АГРОЛАНДШАФТІВ: ВПЛИВ ВОДНИХ ТЕРИТОРІЙ
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ АГРОЛАНДШАФТУ

(КОМПЛЕКСНА РОБОТА)

Виконала: студентка             6 курсу, групи ГЗ-16-1м                
спеціальності          193-«Геодезія та землеустрій»                  

(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)

                   Литвин І.Г.
                                                                
                                                                

                                  (прізвище та ініціали)

Керівник           Артамонов В.В
                                                                                

                                         (прізвище та ініціали)

Рецензент  
                                                                                

   Василенко М.Г  .
                                                                                

                                            (прізвище та ініціали)

.

Кременчук – 2018 рік



РЕФЕРАТ

Литвин  І.Г.  Землевпорядне  формування  компонентного  складу  стійких

агроландшафтів:  вплив  водних  територій  на  характеристики  агроландшафтів

(комплексна робота).

Стор. – 101, табл. – 20, формул – 17, рис. – 22, список літератури – 52. 

Головною метою магістерської роботи є визначення закономірностей та

оцінка  впливу  водних  територій  агроландшафту  на  його  кліматичні

характеристики.

У першому розділі  виконано  літературний огляд  концептуальних засад

формування масивів орних земель.

У  другому  розділі  розглянуто  практичні  рішення  з  землеустрою  та

показана  доцільність  вивчення  закономірностей  та  ступеню  кліматичного

впливу водних територій на інші угіддя сталого агроландшафту.

У третьому розділі з системних позицій обгрунтовано теоретичні аспекти

впливу  водних  територій  на  характеристики  агроландшафту.  Визначено,  що

сталість агроландшафту забезпечується його мікрокліматом, який створюється і

підтримується  насамперед  матеріальними  потоками  води.  На  основі  законів

газового  стану,  закономірностей  Дальтона  та  першого  закону  Фіка  по

масообміну,  визначено  швидкість  випаровування  води  при  температурі

наколишнього середовища.

.Отримана  математична  модель  процесу  зволоження  повітря

випаровуванням води з водойми  та зміни водяної пари у зволоженому повітрі

на певній відстані від водойми за рахунок дифузійних процесів.

Визначено, як і в яких кількостях випаровувана вода змінює абсолютну та

відносну вологість та температуру повітря, а також умови конденсації водяної

пари.

 У  четвертому  розділі  оцінюється  стан  забезпечення  регіонів  України



водоймами  з  уповільненим  водообміном  –  ставки,  озера,  водосховища.

Зазначена відсутність інформації  про точне географічне положення кожної  із

зазначених водойм, що не  надає можливості виконати точний розрахунок їх зон

впливу в агроландшафтах.

За  усередненими  величинами  розраховано  очікуваний  коефіцієнт

захищеності території агроландшафту кожного з регіонів України.

Завершенням  роботи  є  розробка  загальних  висновків  та  рекомендацій

стосовно  доцільності  використання  просторово-функціонального  методу  при

землевпорядному формуванні сталих агроландшафтів.

Сучасна  землевпорядна  теорія  та  практика  агроландшафтного

землеустрою  вбачають  усунення  загрози  деградації  та  втрати  орних  земель

через  впровадження  еколого-ландшафтного  землеустрою.  Рекомендовані

вітчизняними  авторами  до  впровадження  оптимальні  співвідношення  площ

угідь агроландшафту обумовлюють соціально та економічно складну проблему

радикального  зменшення  розораності  території  країни.  В  дійсності

достовірність  таких  рекомендацій  викликає  сумнів  через  ігнорування  або

недостатнє неврахування ними взаємодії між угіддями, бо насамперед завдяки

їй агроландшафт формується та діє як єдина  природно-антропогенна система.

Зазначене  врахування  забезпечує  просторово-функціональний  метод

(ПФМ) землевпорядного формування сталих агроландшафтів, запропонований

Кременчуцьким національним університетом мені Михайла Остроградського. 

Практичні  особливості  та  ефективність  методики  ПФМ  оцінено  при

виконанні робіт з аналізу та корегування агроландшафту території сільських рад

Козельщанського району Полтавської області.

Отримані результати свідчать,  що використана в роботі методика ПФМ

дозволяє  отримати  ефективні  рішення  з  формування  угідь  сталого

агроландшафту
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