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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа Санчука Владимира Владимировича: 

Геоэкологическая оценка земельных ресурсов Минской области. 

Библиограф. ист.  17 рисунков, 7  таблиц, 10 источников, 1 

приложение.  

Ключевые слова: земельные ресурсы, деградация земель, 

экологический мониторинг, геоэкологическая оценка, экологическая оценка, 

экологическое состояние. 

Объект исследования – земельные ресурсы Минской области  

Цель исследования – дать геоэкологическую оценку земельных 

ресурсов Минской области. 

Методы исследования: аналитический, картографический, 

математический методы. 

Полученные результаты и их новизна. В работе дано общее 

представление о методических основах геоэкологической оценки земельных 

ресурсов. Проанализированы особенности хозяйственной деятельности и ее 

влияние на земельные ресурсы. Также по данным характеристики земельных 

ресурсов Минской области дана геоэкологическая оценка состояния 

земельных ресурсов Минской области. В результате по данным 

геоэкологической оценки приведены возможные способы и перспективы 

использования земельных ресурсов Минской области.  

Область возможного практического применения: результаты данной 

дипломной работы могут быть использованы при прогнозировании и 

выявлении перспектив хозяйственной деятельности в различных 

административных районах Минской области. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический и картографический материал правильно и объективно 

отражает состояние исследуемого объекта, а все заимствованные из 

литературных и других источников теоретические, методологические и 

методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 

авторов. 
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РЕФЕРАТ 

 

Дыпломная работа Санчука Уладзіміра Уладзіміравіча: Геаэкалагічная 

адзнака зямельных расурсаў Мінскай вобласці. 

Бібліѐграф 17 малюнкаў, 7 табліц, 10 крыніц, 1 прыкладанне. 

Ключавыя словы: зямельныя рэсурсы, дэградацыя зямель, экалагічны 

маніторынг, геаэкалагічная ацэнка, экалагічная ацэнка, экалагічны стан. 

Аб'ект даследавання - зямельныя рэсурсы Мінскай вобласці. 

Мэта даследавання - даць геаэкалагічных ацэнку зямельных рэсурсаў 

Мінскай вобласці. 

Метады даследавання: аналітычныя, картаграфічныя, матэматычны 

метадыя. 

Вынік і яго навізна. У рабоце дадзена агульнае ўяўленне аб 

метадычных асновах геаэкалагічнай ацэнкі зямельных рэсурсаў. 

Прааналізаваныя асаблівасці гаспадарчай дзейнасці і яе ўплыў на зямельныя 

рэсурсы. Таксама па дадзенай характарыстыцы зямельных рэсурсаў Мінскай 

вобласці дадзена геаэкалагічная ацэнка стану зямельных рэсурсаў Мінскай 

вобласці. У выніку, па данным геаэкалагічнай ацэнкі прыведзены магчымыя 

спосабы і перспектывы выкарыстання зямельных рэсурсаў Мінскай вобласці.  

Вобласць магчымага практычнага прымянення: вынікі дадзенай 

дыпломнай працы могуць быць выкарыстаны пры прагназаванні і выяўленні 

перспектыў гаспадарчай дзейнасці ў розных адміністрацыйных раѐнах 

Мінскай вобласці. 

Аўтар работы пацвярджае, што прыведзеныя ў ѐй разлікова-

аналітычныя і картаграфічныя матэрыялы правільна і аб'ектыўна 

адлюстроўвае стан доследнага аб'екта, а все запазычаныя з літаратурных і 

іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя палажэнні 

канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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ABSTRACT 

 

Thesis of Vladimir Vladimirovich Sanchuk: Geoecological assessment of 

land resources of the Minsk region. 

Bibliograf. sources 17 figures, 7 tables, 10 sources, 1 appendix. 

Keywords: land resources, land degradation, environmental monitoring, 

geoecological assessment, environmental assessment, environmental condition. 

The object of the study is the land resources of the Minsk region 

The purpose of the study is to give a geoecological assessment of the land 

resources of the Minsk region. 

Research methods: analytical, cartographic, mathematical methods. 

The results obtained and their novelty. The paper gives a general idea of the 

methodological foundations of the geoecological assessment of land resources. The 

features of economic activity and its impact on land resources are analyzed. Also, 

according to the characteristics of the land resources of the Minsk region, a 

geoecological assessment of the state of the land resources of the Minsk region is 

given. As a result, according to the geoecological assessment, possible ways and 

prospects of using the land resources of the Minsk region are presented. 

Scope of possible practical application: the results of this thesis can be used 

in forecasting and identifying the prospects of economic activity in various 

administrative districts of the Minsk region. 

The author of the work confirms that the computational, analytical and 

cartographic material presented in it correctly and objectively reflects the state of 

the object under study, and all theoretical, methodological and methodological 

provisions and concepts borrowed from literary and other sources are accompanied 

by references to their authors. 

 


