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ВСТУП
Методичні вказівки мають на меті надати допомогу студентам денної та
заочної форм навчання у вивченні навчальної дисципліни «Моніторинґ та
охорона земель».
Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів
теоретичних знань, умінь та практичних навичок у галузі одержання інформації
щодо поточного стану земельних ресурсів, оцінювання рівнів негативного
впливу на них, проведення оцінки забруднення ґрунтів, розробки науково
обґрунтованих рекомендацій для проведення природоохоронних заходів для
моніторинґу та охорони земель.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
 теоретичні основи моніторинґу та охорони земель;
 нормативно-правову базу, яка забезпечує здійснення моніторинґу та
охорони земель;
 методичні особливості ведення моніторинґу та охорони земель;
 сучасні методи моніторинґу та охорони земель;
уміти:
 застосовувати на практиці чинне земельне законодавство щодо
моніторинґу та охорони земель;
 проводити спеціальні вимірювання, спостереження, обстеження
щодо змін якості землі;
 проводити

спостереження

за

негативними

процесами

та

прогнозувати їх розвиток;
 обробляти та аналізувати результати моніторинґу та охорони земель
та його зміни;
 здійснювати

консервацію

деградованих

сільськогосподарських угідь;
 прогнозувати зміни забруднення земель.
4

і

малопродуктивних

Завданням самостійної роботи студентів є оволодіння навчальним
матеріалом

у

обсязі,

передбаченому

навчальною

робочою

програмою

дисципліни, у час, вільний від обов’язкових аудиторних занять. На самостійну
роботу з навчальної дисципліни «Моніторинґ та охорона земель» навчальною
робочою програмою відведено: 125 годин для денної та 149 години для
студентів заочної форм навчання.
Самостійна робота з навчальної дисципліни «Моніторинґ та охорона
земель» за видами реалізується у такий спосіб: самостійне опрацювання
лекційного

матеріалу,

підготовка

до

практичних

занять

у

бібліотеці

університету, а також – удома, з використанням ресурсів електронної
бібліотеки кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру.
Консультації викладачів щодо проведення самостійних робіт організовані
згідно з графіком консультативних занять, з яким можна ознайомитися на
інформаційному стенді кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру.
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ РОБІТ І
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№
пор.

Денна форма
Тема
навчання
К-сть
К-сть
год.
год.
СРС
Теми лекційного курсу
положення моніторинґу
4
12

Загальні
земель
2 Моніторинґ сільськогосподарських
2
ґрунтів
3 Моніторинґ меліорованих земель
4
4 Охорона земель.
4
5 Моніторинґ та охорона забруднених
2
земель
6 Використання
деградованих
і
4
малопродуктивних земель
Усього:
20
Теми практичних робіт
1 Агрохімічний моніторинґ земель
4
сільськогосподарського призначення
2 Моніторинґ та охорона земель
4
лісогосподарського призначення
3 Консервація
деградованих
і
4
малопродуктивних земель
4 Формування моніторинґової мережі
4
забруднених земель
5 Моніторинґ кризових ситуацій,
4
зумовлених забрудненням земель
Усього:
20
20
Контрольна робота
10
Забезпечення семестрового контролю
Разом за семестр:
125
1
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Заочна форма
навчання
К-сть
К-сть
год.
год.
СРС
2

20

12

2

18

14
13
12

2
-

24
19
18

12

2

20

75

8

121

4

2

2

4

-

-

4

2

2

4

2

2

4

2

2

20

8

8
20
149

2 ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС
Тема № 1 Загальні положення моніторинґу земель
1. Принципи та способи здійснення системи моніторинґу земель.
2. Структура моніторинґу земель.
3. Види моніторинґу земель.
Питання для самоперевірки
1. Основні принципи і способи здійснення системи моніторинґу земель.
2. Охарактеризувати види моніторинґу та їх застосування.
3. Які органи здійснюють моніторинґ земель?
4. Суб’єкти, на яких покладено ведення моніторинґу земель.
Література: [1, с. 12–50; 11; 13, с. 40; 21].
Тема № 2 Моніторинг сільськогосподарських ґрунтів
1. Законодавчо-правові положення моніторинґу сільськогосподарських
ґрунтів.
2. Агрохімічний моніторинґ ґрунтів.
Питання для самоперевірки
1. Які нормативно-правові документи використовуються для моніторинґу
сільськогосподарських ґрунтів?
2. На яких принципах створюється і функціонує система моніторингу
ґрунтів?
3.

Який

порядок

проведення

моніторинґу

ґрунтів

на

землях

сільськогосподарського призначення?
4. Які виконавці моніторинґу ґрунтів на землях сільськогосподарського
призначення та їхні повноваження?
5. У разі якого регулювання земельних відносин є обов’язковим
документом агрохімічний паспорт?
Література: [6; 7; 16; 17; 24, с. 22–25].
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Тема № 3 Моніторинґ меліорованих земель
1. Законодавчо-правові підстави меліорації земель.
2. Види меліорації земель.
3. Гідротехнічна меліорація земель.
Питання для самоперевірки
1. Законодавство про меліорацію земель.
2. Забезпечення здійснення державної політики у сфері меліорації земель.
3. Права та обов’язки органів, які здійснюють моніторинґ меліорованих
земель.
4. Які заходи щодо реґулювання кислотності та лужності ґрунту, його
оструктурення і збагачення елементами живлення рослин?
5. Критерії та нормативи екологічного стану меліорованих земель.
Література: [9].
Тема № 4 Охорона земель
1. Поняття охорони земель.
2. Завдання і зміст охорони земель.
3. Стандартизація і нормування в галузі охорони земель та відтворення
родючості ґрунтів.
Питання для самоперевірки
1. Охарактеризувати основні напрями природоохоронної стратегії
держави.
2. Які законодавчо-правові підстави для охорони земель?
3. Які основні заходи передбачають раціональне використання і охорону
земель?
4. Які основні завдання і принципи державної політики у сфері охорони
землі та родючості ґрунту?
5. Групи нормативів у стандартизації та нормуванні.
Література: [1, с. 169–175; 10].
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Тема № 5 Моніторинґ та охорона забруднених земель
1. Ідентифікація, характеристика, класифікація забруднених земель.
2. Забруднення земель: природа та джерела забруднення.
3. Забруднення земель пестицидами і важкими металами.
Питання для самоперевірки
1. Які законодавчо-правові підстави для моніторинґу та охорони
забруднених земель?
2. Класифікація техногенно забруднених земель.
3. Які є побічні наслідки застосування пестицидів у сільському
господарстві?
4. Які гранично-допустимі концентрації важких металів у ґрунтах?
Література: [3, с. 9–12; 22, с. 20–61; 24, с.22–25].
Тема № 6 Використання деградованих і малопродуктивних земель
1. Види деградації земель.
2. Поняття деградованих і малопродуктивних земель.
3. Консервація деградованих і малопродуктивних орних земель.
Питання для самоперевірки
1. Які існують види деградації земель?
2.Які

якісні

показники

використовують

для

оцінки

деградованості земель?
3. Які показники деградації забруднення земель та ґрунтів?
4. Класифікація процесів, що спричиняють деградацію ґрунтів.
5. Які є основні причини деградації ґрунтів?
Література: [2, с. 232–235; 4; 8; 18].
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ступеня

3 ПРАКТИЧНА РОБОТА
Тема № 1 Агрохімічний моніторинґ земель сільськогосподарського
призначення
1. Положення про моніторинґ ґрунтів на землях сільськогосподарського
призначення.
2. Агрохімічний моніторинґ ґрунтів на землях сільськогосподарського
призначення
Питання для самоперевірки
1. Законодавчо-нормативні підстави для проведення агрохімічного
моніторинґу земель сільськогосподарського призначення.
2. Як визначається моніторинґ ґрунтів земель сільськогосподарського
призначення?
3. Для чого призначений агрохімічний моніторинґ?
4. Які еталоні показники ґрунту?
Література: [5, с. 31; 6; 7; 17; 20].

Тема № 2 Моніторинґ та охорона земель лісогосподарського призначення
1. Моніторинґ лісів.
2. Перелік першочергових ситуацій, для яких необхідне коригування
картографічних матеріалів.
Питання для самоперевірки
1. Який стан картографічного забезпечення моніторингу та охорони лісів
на території України?
2. Які негативні явища необхідно відмічати на картографічних матеріалах
для здійснення моніторинґу та охорони земель?
3. Пояснити поняття терміна «картодіаграма» та можливості поєднання її
з іншими видами картографічного зображення.
4. Який комплекс заходів під час біологічного збереження лісів?
10

5. Охарактеризувати оперативне ГІС-картографування охорони лісів.
Література: [14; 13; 23, с.26–31; 25, с. 85–88; 26, с. 68−74].
Тема № 3 Консервація деградованих і малопродуктивних земель
1. Порядок консервації деградованих і малопродуктивних земель.
Питання для самоперевірки
1. Які законодавчо-правові підстави консервації земель?
2. Визначення поняття деградованих земель.
3. Визначення поняття малопродуктивних земель.
4. За яких умов землі підлягають консервації?
5. Яка процедура розробки та погодження проекту консервації земель?
Література: [8; 10; 11; 15; 18].
Тема № 4 Формування моніторинґової мережі забруднених земель
1. Характеристика промислового підприємства.
2. Картосхему забрудненої території оформити у вигляді цифрової моделі
місцевості.
Питання для самоперевірки
1. Класифікація методів і засобів ДЗЗ, які використовують для створення
бази даних ГІС.
2. Які роботи виконуються на підготовчому етапі?
3. Охарактеризувати детальність знімків ГІС-технологій.
4. Які можливості ГІС-технологій під час моделювання екологічної
ситуації забруднених земель?
Література: [10; 12, с.42–44].
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Тема № 5 Моніторинґ кризових ситуацій, зумовлених забрудненням земель
1. Розрахунок відшкодування шкоди від забруднення земель
Питання для самоперевірки
1. Законодавчо-правові підстави для моніторинґу та охорони забруднених
земель.
2. Яка розмірна одиниця для розрахунків величини шкоди забруднених
земель?
3. У скільки разів збільшуються витрати для здійснення заходів щодо
зниження чи ліквідації забруднення земельних ресурсів залежно від глибини
просочування забруднюючої речовини у співвідношенні як 10 : 3?
4. Як встановлюється норматив капіталізованого рентного доходу
сільськогосподарського угіддя?
Література: [10; 15; 19, с.42–44; 21].
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4 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
1. Зміст, завдання і функції моніторинґу земель.
2. Принципи та способи здійснення системи моніторинґу земель.
3. Структура моніторинґу земель.
4. Види моніторинґу земель.
5. Організація проведення моніторинґу земель.
6. Органи, які здійснюють моніторинґ земель.
7. Законодавчо-правові

положення

моніторинґу

сільськогосподарських

ґрунтів.
8. Принцип організації та засади проведення моніторингу ґрунтів.
9. Агрохімічний моніторинг ґрунтів.
10.Законодавчо-правові підстави меліорації земель.
11.Види меліорації земель.
12.Гідротехнічна меліорація земель.
13.Культуртехнічна меліорація земель.
14.Хімічна меліорація земель (вапнування, гіпсування і кислування).
15.Агротехнічна меліорація земель.
16.Агролісотехнічна меліорація земель.
17. Структурна меліорація (землювання, торфування).
18.Завдання і зміст охорони земель.
19.Стандартизація і нормування в галузі охорони земель та відтворення
родючості ґрунтів.
20.Ідентифікація, характеристика, класифікація забруднених земель.
21. Забруднення земель: природа та джерела забруднення.
22.Забруднення земель пестицидами і важкими металами.
23.Види деградації земель.
24.Поняття деградованих і малопродуктивних земель.
25.Консервація деградованих і малопродуктивних орних земель.
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