
МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Шановні Члени журі! 

Тема мого проєкту: «Дослідження негативних наслідків залучення в 

сільськогосподарське використання ерозійних форм рельєфу засобами сервісу 

Google Earth». 

Дану роботу ми починали як ландшафтознавче дослідження територій, 

які потерпають від хижацького людського використання. Ми сфокусували 

увагу на ерозійних формах рельєфу, які стихійно утворюються та 

поглиблюються внаслідок екстенсивного ведення сільського господарства. 

Актуальність даного питання надзвичайна, адже сільськогосподарське освоєння 

Кіровоградської області дуже високе, розоренню піддаються території, що 

мають значний похил місцевості, вихід до водних об'єктів. Відсутність 

протиерозійних заходів спричинюють деградацію ґрунтового покриву. 

З метою наведення візуальних фактів зміни території, при дослідженні 

особливу увагу ми приділили ділянці балки, що знаходиться на шляху Умань-

Кропивницький біля селища Грузьке, яка за останній рік повністю змінилася. 

Вирішено було провести аналіз як відбувалися зміни цієї ділянки протягом 

тривалого часу. 

Щоб дізнатися останню інформацію про дану територію ми вирішили 

скористатися відомим сервісом Google Earth. Дана програма є загальнодоступним 

джерелом геоінформаційної інформації та досить простою у користуванні мого 

вікового рівня. Під час уроків географії ми ознайомлювались з її можливостями у 

віртуальних подорожах. Супутникові зображення в Google Earth складаються як із 

зображень низької, так і з високою роздільною здатністю залежно від 

загального інтересу користувачів до цього місця. Зображення отримані від 

багатьох різних сторонніх партнерів.  

Google Earth також містить велику кількість 3D-зображень високої 

роздільної здатності, особливо в міських районах, де місцеві та федеральні 

норми дозволяють такі колекції. 3D-зображення також вимагають спеціального 

збирання за допомогою спеціальних камер, встановлених на літаку, і 

підпадають під дію федеральних і місцевих правил збору та польотів. 

Аналізуючи зйомку території, виконану в ресурсі Google Earth та 

використати її можливості: визначення відстаней, площ та висоту території над 

рівнем моря, можна довести існуючі зміни балки. 

Проведення досліджень відкрило для мене багатогранність географії, широку 

сферу її інтересів та можливостей. Особливо на сучасному етапі розвитку новітніх 

технологій. Для мене це важливий досвід і початок розвитку наукових інтересів. 

Дякую членам журі за можливість взяти участь у конкурсі і проявити себе! 

 

 

З повагою                                            Анастасія Єршова 

 

 


