
Форма No Н-9.02

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Факультет природничих наук 

Кафедра геодезії, землевпорядкування та кадастру

Пояснювальна записка
до магістерської роботи

на тему: Оцінка та аналіз еколого-господарського стану земельних угідь

півдня лівобережжя Кременчуцького водосховища

   Виконав: студент 6 курсу, групи ГЗ-17-1зм

193 – «Геодезія та землеустрій»

                                      Розум А. М.

         Керівник Шелковська І.М.

    Рецензент Козарь Л. М.

Кременчук – 2018 рік



ЗМІСТ

Вступ 7

1 Теоретичні основи раціонального використання земельних ресурсів  9

1.1 Особливості землекористування в Україні 9

1.2 Сучасний стан управління земельними ресурсами в Україні та світі 13

1.3 Науково-методичні підходи до оптимізації структури земель 16

2. Методичні основи оцінки еколого-господарського стану 22

2.1 Загальні відомості про екологічну оцінку земельних земельних угідь ресурсів 22

2.2 Методика оцінки стану угідь на основі еколого-господарського балансу 25

2.3 Етапи реалізації оцінки еколого-господарського стану угідь в магістерській роботі 29

3 Природно-економічна характеристика півдня лівобережжя кременчуцького водосховища 32

3.1 Загальні відомості про досліджувані території 32

3.2 Кліматичні умови 38

3.3 Рельєф, геологія, ґрунти 41

3.4 Рослинний і тваринний світ 43

4 Дослідження еколого-господарського стану земельних угідь 46

4.1 Структура земельних ресурсів досліджуваних територій 46

4.2 Оцінка антропогенного перетворення ландшафтів 68

4.3 Оцінка стану екологічної рівноваги у співвідношенні угідь  80

Висновки 83

Список літератури 86

Графічні додатки 89

Додаток А  90

Додаток Б  91

Додаток В 92

Додаток Г 93

Додаток Д  94

Додаток Е 95

Додаток Ж 96

Додаток З 97



РЕФЕРАТ

Розум Анастасія  Миколаївна Тема:  «Оцінка та аналіз  еколого-господарського стану
земельних угідь півдня лівобережжя Кременчуцького водосховища».

Сторінок 108, таблиць 33, рисунків 11, формул 7, літературних джерел 30, графічних
додатків 7.

Даною  роботою  передбачено  виконати  аналіз  та  оцінку  стану  земельних  угідь  на
основі методу еколого-господарського балансу.

Обєкт  дослідження  –  адміністративно-територіальні  утворення  півдня  лівобережжя
Кременчуцького водосховища Полтавської області.

Предмет дослідження – еколого-господарський стан земельних угідь.  Завдання,  які
вирішувалися в роботі: характеристика й територіальні особливості використання земельного
фонду  регіону;  з’ясування  сучасної  структури  земельних  ресурсів,  визначення  сучасного
екологічного  стану  агроландшафтів  за  ступенем  їх  перетвореності  й  господарської
напруженості; побудова картограм, що демонструють показники еколого-господарського

стану земельних угідь. 

Магістерська робота складається із вступу, 4 розділів, висновків, списку літератури,
графічних  додатків.  В  роботі  були  висвітлені  такі  питання,  як:  теоретичні  основи
раціонального  використання  земельних  ресурсів;  методичні  основи  оцінки  еколого-
господарського  стану  земельних  угідь;  природно-економічна  характеристика  півдня
лівобережжя  кременчуцького  водосховищ;  дослідження  еколого-господарського  стану
земельних угідь. 

Ключові  слова:  антропогенне  навантаження,  використання  земель,  напруженість
територій.
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