Анотація навчальної нормативної дисципліни
«Агроекологічний моніторинг»
1. Основна мета навчальної дисципліни – сформувати у аспірантів цілісне уявлення
про систему екологічного моніторингу довкілля, організацію та зміст агроекологічного
моніторингу в Україні; особливості і зміст агроекологічного моніторингу деградаційних
процесів в агроландшафтах; сучасні методи виконання агроекологічного моніторингу.
2. Місце навчальної дисципліни у програмі підготовки фахівців даного напряму
підготовки (спеціальності). Дисципліна «Агроекологічний моніторинг» читається на
першому році навчання та належить до переліку обов’язкових навчальних дисциплін, що
пропонуються в рамках циклу професійної підготовки аспірантів зі спеціальності «агрономія
(спеціалізація агроекологія і моніторинг агросфери)». Вона забезпечує загальний та
професійний розвиток аспіранта та спрямована на отримання поглиблених знань з
агроекологічного моніторингу, необхідних для подальшої успішної самостійної
експериментальної роботи.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Основи агроекологічного моніторингу як складової моніторингу довкілля
2. Практичні аспекти екологічного моніторингу довкілля
3. Основні завдання, що повинні бути вирішені в процесі навчання. Матеріал курсу
допоможе при аналізі особливостей агроекологічного моніторингу в т.ч.: радіоекологічному
обстеженні земель, еколого-агрохімічному обстеженні ґрунтів; виявленні та оцінюванні
розповсюдження ерозійних процесів (водна ерозія, дефляція); використанні основних
сучасних геоінформаційних технологій та дистанційного зондування Землі у процесі
агроекологічного моніторингу; підготовці дисертаційної роботи, статей, доповідей на
науково-практичних конференціях.
4. Очікувані результати
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні:
знати:
- основні положення законодавчої бази України та ЄС щодо здійснення моніторингу
довкілля, національну програму моніторингу земель;
- методологічні та методичні засади моніторингу земель,
- структуру та особливості різних видів моніторингу;
- вимоги до методів та технологій комплексної оцінки стану основних компонентів
агроландшафтів;
- загальноприйняті методики вимірювання показників складу і властивостей складових
навколишнього середовища, зокрема агроландшафтівпоняття моніторингу довкілля,
- основні принципи отримання інформації щодо поточного стану різних компонентів
довкілля (агроландшафтів, поверхневих, підземних, питних вод, атмосферного
повітря, грунтів тощо), оцінки рівнів шкідливого впливу на них агротехногенних
навантажень;
вміти:
- формулювати основні принципи моніторингу елементів навколишнього середовища в
т.ч. земельних, водних, атмосфери,
- розкрити основні складові і організацію моніторингу природного середовища в
України,
- аналізувати особливості агроекологічного моніторингу в т.ч. радіоекологічне
обстеження земель, важких металів, еколого-агрохімічне обстеження ґрунтів,
розповсюдження ерозійних процесів (водна ерозія, дефляція),
- визначати
приорітетні
показники
з
агроекологічної
оцінки
земель
сільськогосподарського призначення
- обирати адекватну методику агроекологічного моніторингу,
- розробляти рекомендації для підтримки управлінських рішень та відповідні тематичні
картографічні матеріали

Сформовані компетентності:
вміння використовувати сучасні методи аналізу і прогнозування стану довкілля і
агросфери
- вміння застосовувати на базовому рівні геоінформаційні та ДЗЗ технології у процесі
моніторингу.
-

5. Короткий зміст навчальної дисципліни.
Змістовний модуль 1: "Основи агроекологічного моніторингу як складової моніторингу
довкілля"
Тема 1. Загальні принципи і складові елементи моніторингу довкілля Поняття
моніторингу. Глобальний моніторинг. Міжнародний моніторинг. Державний та регіональний
та локальний моніторинг. Види моніторинг довкілля.
Тема 2. Агроекологічний моніторинг організації агроекологічного моніторингу в
Україні та її особливості в порівнянні з країнами ЕС. Ґрунтове та агрохімічне обстеження
сільськогосподарського земель. Деградаційні процеси: водна і вітрова ерозія, дегуміфікація,
підкислення, забруднення важкими металами і залишками пестицидів, переущільнення
орних земель, виснаження родючості.
Тема 3. Основні завдання державної системи моніторингу довкілля та основні її
недоліки. Напрямки удосконалення агроекологічного моніторингу. Адаптація окремих
елементів агроекологічного моніторингу до європейських методичних положень і стандартів.
Досвід країн ЕС у виконанні агроекологічного моніторингу і зокрема раціонального
використання земельних, водних і біологічних ракурсів в агросфері.
Тема 4. Міжнародні принципи організації моніторингу довкілля. Міжнародні
організації з розробки і реалізації екологічної політики, їх основне завдання та принципи
діяльності. Основні екологічні показники. Міжнародне правове забезпечення охорони
довкілля. Європейські системи моніторингу атмосферного повітря, водного середовища,
ґрунтів. Впровадження європейських стандартів і нормативів в державну систему
моніторингу довкілля України.
Змістовний модуль 2: "Практичні аспекти екологічного моніторингу довкілля"
Тема 5. Загальний огляд основних методів агроекологічного моніторингу. Огляд
методів хімічного та фізико-хімічного аналізу. Основи методів просторового моделювання та
геостатистичного аналізу. Аерокосмічні методи моніторингу стану довкілля.
Тема
6.
Екологічний
моніторинг
земельних
ресурсів.
Моніторинг
землекористування
та
систем
землеробства.
Моніторинг
продуктивності
сільськогосподарських культур в агроландшафтах. Моніторинг біологічного та
ландшафтного різноманіття агроекосистем.
Тема 7. Екологічний моніторинг водних ресурсів. Наукові засади моніторингу
водних ресурсів. Законодавче забезпечення гідроекологічного моніторингу. Європейська
водна політика. Методи і засоби вивчення властивостей водного середовища. Показники
гідроекологічного моніторингу. Програма гідроекологічного моніторингу річкового басейну.
Використання супутникових даних для визначення екологічного стану водних об´єктів.
Тема 8. Методи грунтово-екологічного та агрохімічного моніторингу земель
сільськогосподарського призначення, методика радіоекологічного обстеження земель.
Моніторинг важких металів екотоксилогічний моніторинг пестицидів. Оцінка водноагрофізичного стану ґрунтів. Особливості обстеження еродованих ґрунтів та використання
аерокосмічної інформації. Моніторинг водно-болотних угідь та меліорованих торфоболотних
ґрунтів. Структура і зміст еколого-агрохімічного паспорта поля.
Тема 9. Моніторинг і екологічні особливості геологічного середовища України.
Особливості геологічного середовища Показники техногенного порушення геологічного
середовища Вплив екзоненних та ендогенних геологічних процесів на екологічний стан
орних земель/ Загальна структура моніторингу геологічного середовища
Тема 10. Районування агроландшафтів як методологічна основа аналізу даних
агрохімічного моніторингу земель. Агроекологічні критерії стану ландшафтів України.

Районування земель сільськогосподарського при значення на засадах комплексного
зонування природно-антропогенних чинників функціонування агроландшафтів
6. Викладачі: д.с.-г.н., проф., головний наук. співробітник Інституту агроекології і
природокористування, академік НААН О.Г. Тараріко;
канд.с.-г.н., зав. лабораторією аерокосмічного зондування агросфери Т.В. Ільєнко;
канд.с.-г.н., старший наук. співробітник Т.Л. Кучма;
д.с.-г.н., доцент, Т.М. Єгорова.
7. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу.
Дисципліна вивчається на першому році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор
філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 40 годин аудиторних занять (20 год. – лекційні
заняття, 20 годин – практичні та сімінарські), 80 годин самостійної роботи.
Кількість кредитів: 4
8. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни.
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