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It was shown that the using of information technology for environmental 
monitoring was an extremely important and informative tool for the diagnosis of the 
state of the biosphere, in particular surface water bodies, which subject to intense 
anthropogenic influence. It was proved that preserving  and improving the quality 
characteristics of water resources, were the most expedient to use modern 
information technologies which allow to introduce the principles of a multifaceted 
approach to the integrated water management system. 

 
Стратегічним завданням науково-практичних досліджень є здійснення 

оцінки глибини антропогенних перетворень складових біосфери з метою 
визначення допустимих меж техногенних впливів та подальшого і своєчасного 
використання їх для розробки природо-охоронних заходів [1]. Використання 
інформаційних технологій для моніторингу стану навколишнього середовища є 
вкрай важливим та інформативним засобом діагностики стану біосфери, 
зокрема, поверхневих водних об’єктів, що підлягають інтенсивному 
антропогенному впливу.  

Проблеми, пов’язані з водними ресурсами, зумовлені нестачею прісної 
води для потреб суспільства, її забрудненням, порушенням природних 
кругообігів і зменшенням  продуктивності водних екосистем [2-6]. Для 
збереження та покращення якісних характеристик водних ресурсів найбільш 
доцільно використовувати сучасні інформаційні технології, що дозволять 
запровадити принципи різностороннього підходу до інтегрованої системи 
управління водними ресурсами. 

Достовірне визначення рівнів забруднення поверхневих вод та рівнів їх 
антропогенних перетворень, дозволить вжити своєчасні заходи [7,8] для 
запобігання негативних наслідків антропогенного впливу та розробити сучасні 
еколого-безпечні технології відновлення якісних характеристик поверхневих 
водних об’єктів [9,10], що є вкрай важливим на сьогодні, оскільки, екологічно-
збалансований та екологічно безпечний розвиток природніх і природно-
трансформованих  систем, здоров’я та добробут людства напряму залежить від 
стану водних ресурсів. 
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