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ВСТУП
Дисципліна “Екологічна безпека ” забезпечує формування цілісних
(системних) знань відносно екологічної безпеки, яка притаманна різним
ієрархічним рівням: локальному, реґіональному, державному, глобальному.
Екологічна безпека розглядається як форма взаємодії суспільства і природи.
Враховуючи той факт, що рівень безпеки визначається ймовірністю проявів
небезпеки, значна увага приділяється визначенню умов та з’ясуванню
закономірностей формування екологічної небезпеки. Остання розглядається як
складна ієрархічна структура, що включає типи, класи, види і підвиди.
Мета вивчення дисципліни – формування знань щодо екологічної безпеки,
чітке розуміння основних закономірностей формування екологічної небезпеки і
управління безпекою, набуття практичних вмінь і навичок із забезпечення
екологічної безпеки.
Дисципліна “Екологічна безпека” на сучасному етапі розвитку вищої
освіти розглядається структурно як гармонічне поєднання аудиторної та
позааудиторної навчальної та наукової складових навчального процесу.
Аудиторна

навчальна

безпосередньо

під

час

та

наукова

складові

проведення

дисципліни

передбачених

робочою

реалізуються
програмою

дисципліни лекційних та практичних занять. Обсяг і зміст навчальної
позааудиторної складової курсу регламентується методичними вказівками
щодо самостійної роботи. Виконання курсової роботи є підґрунтям до
оволодіння знаннями й уміннями, передбаченими саме позааудиторною
науковою складовою курсу. Згідно з навчальною програмою дисципліни
наукова діяльність студентів щодо дослідження стану екологічної небезпеки по
території України на основі застосування принципу реґіоналізації. передбачає
виконання ними курсової дослідницької роботи. Робочою навчальною
програмою дисципліни виконання курсової роботи заплановане на 3-му курсі (у
6-му семестрі) незалежно від форми навчання. Загальний обсяг годин

4

самостійної роботи, відведений на виконання курсової роботи, складає 22
години.
Метою курсової роботи є реалізація системних знань про екологічну
безпеку

і

небезпеку,

сформованих

на

базі

основного

понятійно-

термінологічного апарату дисципліни, шляхом набуття умінь щодо аналізу
умов формування екологічної небезпеки і прийняття самостійних рішень з
управління екологічною безпекою.
Під час виконання курсової роботи студенти реалізують наступні базові
знання й уміння з дисципліни:
1) знання:
– базового понятійно-термінологічного апарату дисципліни;
– шляхів та закономірностей формування екологічної небезпеки;
– ієрархічної структури екологічної небезпеки, характеристики основних її
складових;
– класифікації екологічних ситуацій (у тому числі надзвичайних);
–

принципів

організації та

основних

закономірностей

управління

екологічною безпекою;
2) уміння:
– використовувати ключові слова в дефініції понять;
– виділяти найбільш характерні для конкретного реґіону складові
екологічної небезпеки, визначати її рівні;
– розробляти конкретні заходи щодо управління екологічною безпекою.
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1 ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Вибір варіанту індивідуального завдання на курсову роботу студентом,
незалежно від форми навчання, здійснюється за останньою цифрою номера
залікової книжки відповідно до нижче наведеної схеми:
Остання цифра

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

номера залікової
книжки
№ варіанту

Кожне завдання на курсову роботу складається з трьох базових задач, а
саме:
1. Визначити ранги реґіоналізації та ступінь концентрації небезпеки по
території України, в її окремих областях* відповідно до запропонованого
варіанту. Встановити профілізацію кожного з реґіонів (областей) стосовно
проявів екологічної небезпеки**.
2. Розробити функціональні структурно-логічні схеми управління екологічною
безпекою у кожному реґіоні (області) з урахуванням профілізації щодо
можливих проявів екологічної небезпеки.
3. Навести основні рекомендації щодо дієвих заходів з управління екологічною
безпекою стосовно профілюючих проявів еконебезпеки на території кожного
з реґіонів***.
Варіанти для розв’язання вищенаведених базових задач включають певну
сукупність адміністративно-територіальних реґіонів (областей) України.
Варіант № 1. Реґіони України:


Луганська область;



Харківська область;



Волинська область;



Рівненська область;
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Сумська область.

Варіант № 2. Реґіони України:


Запорізька область;



Херсонська область;



Житомирська область;



Черкаська область;



Чернігівська область.

Варіант № 3. Реґіони України:


Донецька область;



АР Крим;



Полтавська область;



Вінницька область;



Тернопільська область.

Варіант № 4. Реґіони України:


Одеська область;



Миколаївська область;



Кіровоградська область;



Івано-Франківська область;



Закарпатська область.

Варіант № 5. Реґіони України:


Одеська область;



Київська область;



Закарпатська область;



Чернівецька область;



Тернопільська область.

Варіант № 6. Реґіони України:


Донецька область;



Харківська область;



Івано-Франківська область;
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Рівненська область;



Чернігівська область.

Варіант № 7. Реґіони України:


Запорізька область;



Херсонська область;



Полтавська область;



Черкаська область;



Сумська область.

Варіант № 8. Реґіони України:


Луганська область;



Миколаївська область;



Житомирська область;



Вінницька область;



Хмельницька область.

Варіант № 9. Реґіони України:


Дніпропетровська область;



АР Крим;



Кіровоградська область;



Львівська область;



Волинська область.

Варіант № 10. Реґіони України:


Дніпропетровська область;



Київська область;



Львівська область;



Чернівецька область;



Хмельницька область.

Примітки:
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* – Ступінь концентрації видів і підвидів небезпеки характеризується
рангами

реґіоналізації

відповідно

до

системно-структурної

парадиґми

територіальної її структуризації (табл. 1.1).
** – Профілізація регіонів визначається наявністю домінуючих за
інтенсивністю можливого впливу екологічно небезпечних видів господарської
діяльності й природних явищ. Профілізація за чинниками техногенного
походження дозволяє виділити, наприклад:
– реґіони, де розміщені атомні електростанції – радіаційна небезпека;
– території з високою концентрацією кар'єрів – небезпека техногенних
землетрусів і т.д.
Профілізація за чинниками природного походження дозволяє виділити
реґіони, для яких характерна, наприклад: паводкова небезпека, небезпека,
пов’язана із можливим руйнуванням великих дамб та ін.
*** – Концептуальне положення стратегії управління визначається
ієрархічністю структури екологічної небезпеки, динамічним взаємозв’язком
небезпеки та безпеки і формулюється наступним чином: управління повинне
здійснюватися на основі використання закономірностей формування небезпеки
і через підсистеми, які відповідають її складовим.
Основні принципи стратегії управління екологічною безпекою полягають
у наступному:
– недопущення ускладнення екологічної ситуації на основі реалізації
системи контролю за техногенною діяльністю (видача дозволів і ліцензій,
екологічний аудит проблемних підприємств і т.ін.);
– виявлення передкризових станів технологічних об’єктів, розробка
заходів щодо запобігання аваріям та катастрофам;
– розробка і реалізація короткострокової та довгострокової програм
зниження екологічної небезпеки до прийнятних рівнів.
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Таблиця 1.1 – Ранги реґіоналізації екологічної небезпеки і техноґенної її
складової

Ранг
реґіоналізації
1
1
2
3
4
5

Ступінь
концентрації
небезпеки
2
Низька
Помірна
Підвищена
Висока
Надзвичайно
висока

Кількість видів і підвидів екологічної
небезпеки
У тому числі
Загальна
техноґенної складової
3
4
03
0 2
4
3
5
4
68
57
9 і більше
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8 і більше

2 ВИМОГИ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ
РОБОТИ
2.1 Структурно курсова робота складається з титульної сторінки, змісту,
вступу, завдання, основної частини (розділів), висновків, переліку посилань,
додатків.
2.2 Текст курсової роботи виконується комп’ютерним способом згідно з
ДСТУ 3008-95 через півтора інтервала з розрахунку не більше 30-32 рядків на
сторінці та числом знаків у рядку 59-62. Шрифт Times New Roman (висота
шрифту 14), орієнтація основного тексту по ширині сторінки. Новий рядок у
тексті починають відступом, який дорівнює п’яти знакам (12-13 мм). Жодних
виділень в тексті не допускається. Помилок, описок та графічних неточностей
допускається не більше трьох на сторінку.
2.3 Роботу виконують на аркушах паперу форматом А4 (297 х 210 мм)
згідно з ДСТУ 3008-95. Кожний аркуш повинен мати рамку чорного кольору,
виконану типографським способом. Відстань від рамки до меж тексту на
початку і в кінці рядка – не менше 3 мм. Відстань від верхнього або нижнього
рядка тексту до верхньої або нижньої межі рамки повинна бути не менше
10 мм. Зміст оформлюють на аркуші, що має основний напис за формою 2, усі
інші – на аркушах за формою 2а (див. додаток А).
2.4 Аркуші роботи нумерують послідовно арабськими цифрами. Нумерація
повинна бути наскрізною, включаючи перелік посилань і додатки. Титульна
сторінка є першою, вона не нумерується, але включається до загальної
нумерації. Зміст, рисунки, таблиці, роздрукування на ЕОМ також входять до
загальної нумерації.
2.5

Структурні

елементи

тексту

роботи

“ЗМІСТ”,

“ВСТУП”,

“ЗАВДАННЯ”, “ВИСНОВКИ”, “ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ” не нумерують, а їх
найменування є заголовками структурних елементів. Основна частина роботи
повинна бути представлена розділами, що мають послідовну нумерацію
арабськими цифрами і структурно можуть поділятися на підрозділи, пункти та
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підпункти. Приклад оформлення структурних елементів основної частини
курсової роботи наведено у додатку Б.
2.6

Ілюстрації

(схеми,

рисунки,

графіки

і т.ін.)

розташовуються

безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній
сторінці. Назви ілюстрацій розміщують під ними, крапки наприкінці не
ставляться, орієнтація тексту назви – по центру сторінки*. Номер кожної
ілюстрації складається з номера розділу та порядкового номера ілюстрації,
розділених крапкою. Наприклад, рисунок 2.3 – третій рисунок другого розділу.
2.7 Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць.
Таблицю слід розміщувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується
вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання в
тексті. Нумерують таблиці наскрізно в межах розділів, окремо від ілюстрацій.
Слово “Таблиця” розміщують зліва над таблицею, її назву після номера
таблиці*. Орієнтація назви таблиці по ширині сторінки.
2.8 Формули та рівняння наводять безпосередньо після тексту, у якому
вони згадуються, посередині рядка.
Для

набору

формул

у

текстовому

редакторі

рекомендується

використовувати наступні розміри символів: звичайний – 16 pt, великий індекс
– 11 pt, малий індекс – 9 pt, великий символ – 22 pt, малий символ – 16 pt (такі
рекомендації дійсні для розміру основного шрифту – 14 pt).
Нумерація формул або рівнянь наскрізна в межах розділів відокремлено
від нумерації ілюстрацій і таблиць. Номер проставляється в круглих дужках на
рівні формули в крайньому правому положенні на рядку*. Пояснення символів
та числових коефіцієнтів формул слід наводити безпосередньо під формулою в
тій самій послідовності, як вони подані у формулі. Перший рядок пояснень
починають з абзацу словом “де” без двокрапки. Пояснення кожного символу
необхідно починати з нового рядка.
* – приклади оформлення рисунків, формул і таблиць роботи наведено у
додатку В.
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2.9 У тексті розділів можливе наведення переліку. Перед кожною
позицією переліку необхідно ставити дефіс. За необхідності посилання на одну
або декілька позицій у тексті перед кожною позицією переліку необхідно
ставити велику літеру, після якої ставиться дужка. Для подальшої деталізації
необхідно використовувати арабські цифри, після яких ставиться дужка, а запис
робиться з абзацного відступу.
2.10 Додатки необхідно оформлювати як продовження тексту роботи на її
наступних сторінках з розташуванням додатків у порядку появи посилання на
них у тексті записки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований зверху
малими літерами з першої великої, по центру тексту сторінки. З правого боку
сторінки над заголовком має бути слово “Додаток …“ і велика літера, що
позначає додаток. Останній позначають послідовно великими буквами
українського алфавіту за винятком Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.
2.11

Курсова

робота

повинна

бути

скріплена

за

допомогою

швидкозшивача. Брошурувати роботу кольоровими стрічками не дозволяється.
2.12 Перелік посилань оформлюється згідно зі зразком, який наведений у
додатку Г. Номер посилання на літературне джерело присвоюється у порядку
його появи в тексті курсової роботи. Номер посилання подається у квадратних
дужках.

3 ВИМОГИ ЩОДО ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ
3.1 Титульна сторінка курсової роботи містить найменування вищого
навчального закладу, а також структурного підрозділу (кафедри), де виконана
робота; прізвище, ім’я, по батькові автора; особистий підпис автора і т.ін.
Приклад оформлення титульної сторінки наведено у додатку Д.
3.2 У вступі необхідно вказати мету курсової роботи, а також навести
дефініцію основних понять дисципліни, а саме: екологічна безпека, екологічна
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небезпека, управління екологічною безпекою, реґіоналізація, профілізація
регіонів за проявами екологічної небезпеки.
3.3 Основну частину курсової роботи доцільно структурувати на розділи
(напис “Основна частина” наводити не треба) відповідно до поставлених
базових задач (див. розділ 1 методичних вказівок). Тексту кожного розділу
може передувати назва цього розділу, передмова з коротким описом вибраного
завдання й обґрунтуванням застосованих методів досліджень. У кінці кожного
розділу формулюють висновок зі стислим викладенням наведених у розділі
результатів, що дає змогу розкрити логічність зв’язків між розділами та вказує
на цілісність виконаної курсової роботи.
У першому розділі роботи (реґіоналізація екологічної небезпеки на
території України) необхідно визначити ступінь концентрації небезпек різного
ґенезису на території реґіонів України, реґіоналізація проводиться відповідно
до основних видів і підвидів екологічної небезпеки, результати дослідження
варто представляти у вигляді таблиці, приклад оформлення якої наведено у
додатку Е, номенклатура вказаних у таблиці додатку видів і підвидів
еконебезпеки не є вичерпною і може доповнюватись студентом. Висновку
студента щодо наявності на території вказаного реґіону України того чи іншого
чинника

формування

еконебезпеки

повинно

передувати

теоретичне

обґрунтування у тексті курсової роботи. Теоретичне обґрунтування повинне
проводитись на основі самостійної роботи студента із рекомендованими
літературними джерелами (див. розділ 4 методичних вказівок). За ступенем
концентрації небезпеки визначають ранги реґіоналізації еконебезпеки в
областях України. З’ясовують профілізацію кожного з реґіонів стосовно умов
формування еконебезпеки.
У

другому

розділі

роботи

(структурно-логічні

схеми

управління

екологічною безпекою реґіонів) доцільно навести теоретичні засади щодо
розробки функціональних структурно-логічних схем управління екологічною
безпекою. На цій основі та базуючись на даних щодо профілізації реґіонів
стосовно умов формування екологічної небезпеки розробляються вказані
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функціональні схеми окремо для кожного з реґіонів, відповідно до завдання.
Якщо декілька реґіонів із завдання мають однакову профілізацію то для них
доцільно розробляти одну схему управління екологічною безпекою, але така
ситуація повинна бути відображена у тексті роботи.
Третій розділ роботи (заходи з управління екологічною безпекою реґіонів)
повинен містити рекомендації щодо забезпечення екологічної безпеки на
території областей України, відповідно до завдання. Рекомендації можуть
носити загальний характер, але повинні бути нерозривно пов’язані із
профілізацією того чи іншого реґіону стосовно умов формування еконебезпеки.
3.4 У висновках необхідно наголосити на якісних і кількісних показниках
отриманих результатів. Висновки починаються з формулювання мети курсової
роботи у гармонійному поєднанні зі змістом індивідуального завдання. Далі у
висновках викладають основні результати роботи. Кожен висновок роботи
треба

формулювати

чітко,

конкретно

(однозначно).

Формулювання

віддзеркалює суть зробленого. Але тут не можна доходити до рівня анотації.
Висновки можуть і повинні містити конкретні дані, що підтверджують
ґрунтовність проведених досліджень.
Рекомендована структура курсової роботи:
Вступ
Завдання
– аналіз актуальності наукового дослідження, формулювання його мети
та завдань;
– визначення методології наукового дослідження та здійснення вибору
методів;
–

розроблення пропозицій та рекомендацій з забезпечення екологічної

безпеки.
Висновки
Перелік посилань

15

4 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ПІДГОТОВКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ ТА
ЇЇ ЗАХИСТ
Отримавши завдання та зібравши вихідні матеріали, студент повинен
уточнити зміст та обсяг роботи з керівником і скласти план виконання роботи.
У процесі виконання курсової роботи керівник проводить консультації,
надаючи допомогу студентам у вирішенні найбільш складних питань,
узагальнює підсумки роботи і відображає у графіку ступінь готовність роботи.
На одній з перших консультацій студент уточнює список літератури, що
рекомендовано.
Робота студента є творчим процесом  поставлене завдання можна
розв’язати різноманітними засобами, тому виникає необхідність у виборі
найбільш раціонального рішення.
Корисно чернетку вести на окремих аркушах паперу, що зшиваються у
папку швидкозшивачем. Не слід писати зі скороченнями і пропусками тексту у
надії на його доопрацювання під час переписування. Якщо необхідно виконати
перерахунок, потрібно закреслити раніше написані цифри і писати нові вище на
вільних місцях, бо інколи потрібно відновлювати попередні розрахунки. Дуже
важливо вказувати джерела, з яких взято ті або інші довідкові дані.
Неодмінною умовою під час виконання роботи є вираження всіх одиниць
вимірування фізичних величин у Міжнародній системі одиниць (СІ).
Виконана курсова робота у незброшурованому вигляді подається
студентом викладачеві не пізніше ніж за тиждень до початку захисту робіт.
Викладач, розглянувши курсову роботу, вирішує питання про допуск студента
до захисту. Оформлена курсова робота, підписана студентом, викладачем та
нормо контролером, подається на захист.
До захисту не допускають студентів, які в зазначений термін не
підготували курсову роботу, та ті роботи, які виконані не у повному обсязі чи
не відповідно до варіанту.

16

Захист курсової роботи проводиться відповідно до розкладу аудиторних та
консультаційних занять. До захисту рекомендується підготувати доповідь, яка
стисло розкриває зміст курсової роботи.
Під час захисту курсової роботи студент повинен:
1. Зробити стислу доповідь на 3 – 5 хв, у якій викладає основний зміст і
особливості роботи, а також обгрунтовує прийняті рішення.
2. Відповісти на запитання по суті роботи.
Після захисту роботу з позначкою комісії про оцінку здають на кафедру.
Оцінка з курсової роботи виставляється комісією на підставі якості зробленої
доповіді, правильності відповідей на питання з урахуванням змісту і
оформлення матеріалу.
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5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Максимальна оцінка у разі своєчасного та правильного виконання
студентом курсової роботи складає 60 балів.
Максимальна оцінка у разі своєчасного та успішного захисту студентом
курсової роботи складає 40 балів.
На

захисті

курсової

роботи

враховується

повне

викладення

й

обґрунтування необхідного матеріалу.
Розрахунок підсумкової оцінки за виконання та захист курсової роботи
виконують згідно з формулою:

 N розд

розд
розд 

Оi
 Сі


 О оф  О доп  О від 
i

1
  40 ,
  60  

N розд


5

3




розд
Сі
 5

і 1





Б курс



де О розд – оцінка за виконання розділу, яка повинна враховувати своєчасність
здачі (відповідно до попередньо виданого технічного завдання), Сірозд =0…1 –
ваговий коефіцієнт, що враховує вагу розділу курсової роботи, О оф , О доп , О від
– оцінки за оформлення документів, представлених на захист, доповідь на
захисті, відповіді на питання під час захисту курсової роботи відповідно, N ðîçä –
кількість основних розділів курсової роботи.
Оцінювання поточного контролю виконання курсової роботи та захисту
здійснюється за національною (чотирьохбальною), за стобальною шкалою та
ECTS шкалою.
Оцінка за оформлення документів, представлених на захист О оф не може
перевищувати 5 балів за національною (чотирибальною) шкалою.
Максимальна оцінка за доповідь на захисті О доп не може перевищувати
5 балів за національною (чотирибальною)..
Максимальна оцінка за доповідь на захисті О від не може перевищувати
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5 балів за національною (чотирибальною) шкалою.
Кожне питання на захисті курсової роботи оцінюється в нуль цілих п’ять
десятих бала (за національною чотирибальною шкалою) за повну, правильну,
обґрунтовану відповідь.
За підсумком оцінка «відмінно» за стобальною шкалою 90 – 100, за ECTS
– «А» ставиться, якщо студент має глибокі, міцні та системні знання з усього
теоретичного та практичного курсу, може чітко сформулювати основні
методики розрахунку очисних апаратів, принцип та особливості їх роботи, під
час підготовки проекту продемонстрував творчий підхід та самостійність у
розв’язанні поставлених завдань, забезпечив наповнюваність змісту та високу
якість оформлення матеріалу.
За підсумком оцінка «добре» за стобальною шкалою 82 – 89, за ECTS –
«В» ставиться, якщо студент має глибокі, системні знання з

усього

теоретичного та практичного курсу, може чітко сформулювати основні
методики розрахунку очисних апаратів, принцип та особливості їх роботи, під
час підготовки роботи в деяких питаннях продемонстрував недостатню
самостійність у розв’язанні поставлених завдань, забезпечив наповнюваність
змісту та високу якість оформлення матеріалу.
За підсумком оцінка «добре» за стобальною шкалою 74 – 81, за ECTS –
«С» ставиться, якщо студент має якісні знання майже з усього теоретичного та
практичного курсу, може сформулювати основні методики розрахунку
очисних апаратів з незначними помилками, під час підготовки курсової роботи
часто консультувався з викладачем щодо розв’язання

поставлених завдань,

забезпечив добру якість оформлення матеріалу.
За підсумком оцінка «задовільно» за стобальною шкалою 64 – 73, за
ECTS – «D» ставиться, якщо студент виявляє знання і розуміння основних
положень навчального курсу, за допомогою викладача може аналізувати
матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. основні
методики розрахунку очисних апаратів з незначними помилками, забезпечив
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задовільну якість оформлення матеріалу, за допомогою викладача може
підготувати відповіді на контрольні питання.
За підсумком оцінка «задовільно» за стобальною шкалою 60 – 63, за
ECTS –«Е» ставиться, якщо студент має початковий рівень знань і володіє
необхідними уміннями та навичками для розв’язання стандартних завдань з
навчального курсу, виявляє розуміння основних положень навчального
матеріалу, здатний з помилками дати визначення понять і термінів, може
самостійно оволодіти частиною навчального матеріалу, але висновки робить
нелогічні, непослідовні.
За підсумком оцінка «незадовільно» за стобальною шкалою 35 – 59, за
ECTS – «FX» ставиться, якщо студент мало усвідомлює мету навчальнопізнавальної діяльності,

слабко орієнтується

в поняттях,

визначеннях,

самостійне опрацювання навчального матеріалу спричиняє значні труднощі,
робить спробу розповісти суть заданого питання, але відповідає лише за
допомогою викладача на рівні «так» чи «ні», може знайти

правильну

відповідь.
За підсумком оцінка «незадовільно» за стобальною шкалою 1 – 34, за
ECTS – «F» ставиться, якщо студент зовсім не володіє необхідними знаннями,
уміннями, навичками та науковими термінами з навчальної дисципліни, що
вивчається,

зовсім

не

здатний

до

самостійного

вивчення

навчальної

дисципліни, не забезпечив оформлення матеріалу курсової роботи.
Відповідність рейтингових балів та національної шкали оцінювання:
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90 – 100
82 – 89
74 – 81
64 – 73
60 – 63
35 – 59

Оцінка
ECTS
А
В
С
D
Е
FX

Оцінка за національною шкалою
для іспиту, курсового
для заліку
проекту (роботи), практики
відмінно
добре

Зараховано

задовільно
незадовільно з
20

не зараховано з

можливістю повторного
складання
0 – 34

F

незадовільно з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни
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можливістю
повторного складання
не зараховано з
обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Безпека регіонів України і стратегія її гарантування Т1. / Данилишин Б.
М.. Степаненко А. В., Ральчук О. М. Данилишин Б. М.. Степаненко А. В.,
Ральчук О. М. / За редакцією Б. М. Данилишина. Київ: Наукова думка, 2008.
392 с.
2. Екологічна безпека: Підручник / В. М. Шмандій, О. М. Клименко, Ю. С.
Голік, А. М. Прищепа, В. С. Бахарєв, О. В. Харламова. Херсон: Олді-плюс,
2013. 366 с.
3. Екологічна та природно-техногенна безпека України: регіональний
вимір загроз і ризиків : монографія / С. П. Іванюта, А. Б. Качинський. Київ.
НІСД, 2012. 308 с.
4. Зеркалов Д. В. Екологічна безпека та охорона довкілля [Електронний
ресурс] : Монографія.. Київ. Основа, 2011.
5. Промислова екологія : навч. посібник /С. О. Апостолюк, А. С.
Апостолюк, В. С. Джигерей та ін. Київ. : Знання, 2005. 474 с.
6. Солодкий

В.

Д.

Управління

техногенно-екологічною

безпекою:

Навчальний посібник : Чернівці : Зелена Буковина, 2010. 400 с.
7. Андрейцев В. І. Право екологічної безпеки: Навчальний та науковопрактичний посібник. Київ. : Знання-Прес, 2002. 332 с.
8.

Качинський А.Б. Екологічна безпека України: системний аналіз

перспектив покращання. Київ. : НІСД, 2001. 312 с.
9.

Економічні аспекти екологічної безпеки / Сокур М.І., Шмандій В.М.,

Гаврилов П.Є., Латишев К.О.. Харламова О.В. : Монографія. Кременчук : ПП
Щербатих О.В., 2011. 200 c.
10.

Шмандий

экологической

В.М.,

безопасностью
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Ригас
в

Т.Е.,

Харламова

Е.В.

регионеантропоцентрические

Монография. LAMBERT Academic Publishing, Германия, 2014. 78 с.
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Управление
аспекты

:

Додаток А
Основний напис текстового документу
Форма 2 – Основний напис для змісту текстового документа
ФПН 082144.000.КР
Аркуш
Ізм
Розробив
Перевірив

Н.контр.
Затвердж.

№ докум.

Підпис

Дата

Іванов В.В.
Бахарєв В.С.

Літ

Аркуш

Аркушів

КДПУ ім. М.Остроградського,
Кафедра екології
гр. …

Бахарєв В.С.
Шмандій В.М.

Форма 2а – Основний напис на форматі А4
Аркуш
Вим

Арк

№ докум.

Підпис

ФПН 082144.000.КР

Дата

уш.
.
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Додаток Б
Зразок оформлення структурних елементів основної частини тексту
курсової роботи (розділів, підрозділів, пунктів)
1 РЕҐІОНАЛІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ НА ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТЕЙ
УКРАЇНИ
Текст……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
1.1 Визначення ступеня концентрації екологічної небезпеки реґіонів
Текст……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
1.1.1 Ступінь концентрації еконебезпеки на території Донецької області.
Текст……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
Не

проставляється

нумерація

таких

розділів:

ЗАВДАННЯ, ВИСНОВКИ, ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ.
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ЗМІСТ,

ВСТУП,

Додаток В
Приклади оформлення рисунків, таблиць і формул
N, г/м 2с
120
100
80
60
40
20
v, м/с

0
4

5

6

W,76%

7
W, 99%

Рисунок 2.1 – Значення питомого здування пилу при відносній вологості
атмосферного повітря 76 та 99 % при швидкостях вітру від 4 до 7 м/с
Таблиця 2.1 – Динаміка осадження ущільненого активного мулу стічних вод на
очисних спорудах лівобережної частини м. Кременчук
№ проби

Обєм, мл

Час, хвилини

1
I

2
V1

3
1000

4
948

5
880

6
812

7
752

8
700

9
652

10
608

11
568

12
528

II

V2

1000

916

832

744

676

624

580

540

504

480

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Експрес-оцінка внеску джерел забруднення атмосферного повітря у
формування рівня техногенної небезпеки проводиться на основі числових
значень показника Т:
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(3.1)

де Т – показник техногенної небезпеки, сформованої чинниками пилового
забруднення атмосферного повітря;
КТ – реґіональний коефіцієнт господарської диференціації території;
ККМ – коефіцієнт, що залежить від чисельності мешканців, які піддаються
впливу проявів техногенної небезпеки;
Кр – коефіцієнт, що враховує рельєф місцевості;
Киі – коефіцієнт, який залежить від характеристик джерел викидів;
i – показник, що відображає ступінь негативного впливу одиниці маси
визначеного інгредієнта, що міститься у викидах в атмосферу, на навколишнє
середовище;
Мi – річна маса інгредієнтів, що містяться у викидах в атмосферу, т /рік;
N – кількість інгредієнтів.
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Додаток Г
Зразок оформлення списку літератури згідно з ДСТУ 8302:2015
«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та
правила складання» з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40)
Характеристика

Приклад оформлення

джерела

Книги

Один автор

Скидан О. В. Аграрна політика в період ринкової
трансформації : монографія. Житомир : ЖНАЕУ, 2008.
375 с. Два автори Крушельницька О. В., Мельничук Д.
П. Управління персоналом : навч. посіб. Вид. 2-ге,
переробл. і допов. Київ, 2005. 308 с. Три автори Скидан
О. В., Ковальчук О. Д., Янчевський В. Л.
Підприємництво у сільській місцевості : довідник.
Житомир, 2013. 321 с.
Чотири автори
1) Методика нормування ресурсів для виробництва
продукції рослинництва / Вiтвіцький В. В., Кисляченко
М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А. Київ :
Украгропромпродуктивність, 2006. 106 с. 2) Основи
марикультури / Грициняк І. І. та ін. Київ : ДІА, 2013. 172
с.
П’ять
і
більше 1) Екологія : навч. посіб. / Б. В. Борисюк та ін. Житомир,
2003. 174 с. 2) Методи підвищення природної
авторів
рибопродуктивності ставів / Андрющенко А. І. та ін. ; за
ред. М. В. Гринжевського. Київ, 1998. 124 с.
Колективний автор
Органічне виробництво і продовольча безпека : зб.
матеріалів доп. учасн. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. /
Житомир. нац. агроекол. ун-т. Житомир : Полісся, 2015.
648 с.
Багатотомне видання 1) Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть : у 4
т. / гол. ред. В. В. Моргун. Київ : Логос, 2001. Т. 2. 636 с.
2) Фауна Украины. В 40 т. Т. 36. Инфузории. Вып. 1.
Суктории (Ciliophora, Suctorea) / И. В. Довгаль. Киев :
Наукова думка, 2013. 271 с.
За редакції
Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських
засобів / за ред. І. Я. Коцюмбаса. Львів : Тріада плюс,
2006. 360 с.
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Автор і перекладач

1) Котлер Ф. Основы маркетинга : учеб. пособие / пер. с
англ. В. Б. Боброва. Москва, 1996. 698 с. 2) Брігхем Є. В.
Основи фінансового менеджменту / пер. з англ. В.
Біленького та ін. Київ : Молодь, 1997. 998 с. Частина
видання
Розділ книги
Саблук П. Т. Напрямки розвитку економіки в аграрній
сфері виробництва. Основи аграрного підприємництва /
за ред. М. Й. Маліка. Київ, 2000. С. 5–15.
Тези
доповідей, 1) Зінчук Т. О. Економічні наслідки впливу
продовольчих органічних відходів на природні ресурси
матеріали
світу. Органічне виробництво і продовольча безпека :
конференцій
зб. матеріалів доп. учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.
Житомир : Полісся, 2014. С. 103–108. 2) Скидан О. В.,
Судак
Г.
В.
Розвиток
сільськогосподарського
підприємництва
на
кооперативних
засадах.
Кооперативні читання: 2013 рік : матеріали Всеукр.
наук.-практ. конф., 4–6 квіт. 2013 р. Житомир : ЖНАЕУ,
2013. С. 87–91.
Статті
з 1) Якобчук В. П. Стратегічні пріоритети інноваційного
продовжуваних
та розвитку підприємництва в аграрній сфері. Вісник
Київського національного університету ім. Т. Шевченка.
періодичних видань
Сер. Економіка. 2013. Вип. 148. С. 31–34. 2) Масловська
Л. Ц., Савчук В. А. Оцінка результативності і
ефективності виробництва органічної агропродовольчої
продукції. Агросвіт. 2016. № 6. С. 23– 28. 3)
Акмеологічні засади публічного управління / Є. І.
Ходаківський та ін. Вісник ЖНАЕУ. 2017. № 1, т. 2. С.
45–58. 4) Dankevych Ye. M., Dankevych V. Ye., Chaikin
O. V. Ukraine agricultural land market formation
preconditions.
Acta
Universitatis
Agriculturae
et
Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2017. Vol. 65, №. 1.
P. 259–271. Електронні ресурси
Книги
Ілляшенко С. М., Шипуліна Ю. С. Товарна інноваційна
політика : підручник. Суми : Університетська книга,
2007. 281 с. URL: ftp://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf
(дата звернення: 10.11. 2017).
Законодавчі
1) Про стандартизацію : Закон України від 11 лют. 2014
р.
№
1315.
URL:
документи
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/131518
(дата
28

звернення: 02.11.2017). 2) Концепція Державної цільової
програми розвитку аграрного сектору економіки на
період до 2020 року : проект / М-во аграр. політики та
продовольства
України.
URL:
http://minagro.gov.ua/apk?nid=16822 (дата звернення:
13.10.2017).
Періодичні видання Клітна М. Р., Брижань І. А. Стан і розвиток органічного
виробництва та ринку органічної продукції в Україні.
Ефективна
економіка.
2013.
№
10.
URL:
http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvnaekonomika&s=ua&z=2525 (дата звернення: 12.10.2017).
1) Neave H. Deming's 14 Points for Management:
Framework for Success. Journal of the Royal Statistical
Society. Series D (The Statistician). 2012. Vol. 36, № 5. P.
561–570.
URL:
http://www2.fiu.edu/~revellk/pad3003/Neave.pdf
(Last
accessed: 02.11.2017). 2) Colletta L. Political Satire and
Postmodern Irony in the Age of Stephen Colbert and Jon
Stewart. Journal of Popular Culture. 2009. Vol. 42, № 5. P.
856–874. DOI: 10.1111/j.1540-5931.2009.00711.x.
Сторінки з веб-сайтів Що таке органічні продукти і чим вони кращі за
звичайні?
Екологія
життя
:
веб-сайт.
URL:
http://www.eco-live.com.ua (дата звернення: 12.10.2017).
Інші документи
Стандарти
1) ДСТУ ISO 9001: 2001. Системи управління якістю.
[Чинний від 2001-06-27]. Київ, 2001. 24 с. (Інформація та
документація).
2)
СОУ–05.01-37-385:2006.
Вода
рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та
норми. Київ : Міністерство аграрної політики України,
2006. 15 с. (Стандарт Мінагрополітики України)
Патенти
Комбайн рослинозбиральний універсальний : пат. 77937
Україна : МПК A01D 41/02, A01D 41/04, A01D 45/02. №
а 2011 09738 ; заявл. 05.08.2011 ; опубл. 11.03.2013, Бюл.
№ 5.
Законодавчі
і 1) Конституція України : станом на 1 верес. 2016 р. /
Верховна Рада України. Харків : Право, 2016. 82 с. 2)
нормативні
Про внесення змін до Закону України «Про
документи
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
(інструкції, накази)
щодо удосконалення деяких положень : Закон України
29

Авторські свідоцтва

Дисертації,
автореферати
дисертацій

Препринти

від 5 жовт. 2017 р. № 2164. Урядовий кур’єр. 2017. 9
листоп. 3) Інструкція про порядок нарахування і сплати
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування : затв. наказом М-ва фінансів
України від 20 квіт. 2015 р. № 449. Все про
бухгалтерський облік. 2015. № 51. С. 21–42. 4) Про
затвердження Порядку забезпечення доступу вищих
навчальних закладів і наукових установ, що знаходяться
у сфері управління Міністерства освіти і науки України,
до електронних наукових баз даних : наказ М-ва освіти і
науки України від 2 серп. 2017 р. № 1110. Вища школа.
2017. № 7. С. 106–107
А. с. 1417832 СССР, МКИ A 01 F 15/00. Стенка
рулонного пресс-подборщика / В. Б. Ковалев, В. Б.
Мелегов. № 4185516 ; заявл. 22.01.87 ; опубл. 23.08.88,
Бюл. № 31.
1) Романчук Л. Д. Оцінка джерел надходження
радіонуклідів до організму мешканців сільських
територій Полісся України : дис. … д-ра с.-г. наук :
03.00.16 / Житомир. нац. агроекол. ун-т. Житомир, 2011.
392 с. 2) Романчук Л. Д. Оцінка джерел надходження
радіонуклідів до організму мешканців сільських
територій Полісся України : автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня д-ра с.-г. наук : 03.00.16. Житомир, 2011.
40 с.
Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. Про
точність визначення активності твердих радіоактивних
відходів гамма-методами. Чорнобиль : Ін-т пробл.
безпеки АЕС НАН України, 2006. 7 с. (Препринт. НАН
України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).
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Додаток Д
Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
КАФЕДРА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
КУРСОВА РОБОТА
З ДИСЦИПЛІНИ “ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА”
Студентки 3-го курсу групи Е0-17-1
Сухомлин К.О.
№ залікової книжки 107023
Керівник: професор, д.т.н.,
Шмандій В.М.
Національна шкала_______
Кількість балів:___ Оцінка:ECTS___
Керівник: _______________,
Член комісії ___________________
(підпис)

( прізвище та ініціали)

Член комісії ___________________
(підпис)

КРЕМЕНЧУК 20_

31

( прізвище та ініціали)

1 Дніпропетровська
2 Луганська
3 Запорізька
4 Донецька
5 Одеська
1
2

+
+
+
Забруднення ґрунтів
пестицидами і мінеральними
добривами

3
4
5
6
7

+
+
+
+

Вибухо- і пожоженебезпека
Ураження сильнодіючими
отруйними речовинами при
можливих аваріях
Урбанізація територій
Порушення земель

+

Забруднення ґрунтів і
водоймищ при , переробці і
транспортуванні нафти і
продуктів переробки

Підвиди

Утворення відходів

Фізичні

Скиди шкідливих речовин в
поверхневі водоймища

Забруднення підземних вод

+
Викиди шкідливих речовин в
атмосферне повітря

Радіоактивне забруднення

Адміністративно –
територіальні одиниці
(області)
Техногенні землетруси

8
9
10
11
12

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

32

Несприятливі літогенні процеси
(обвали, , ерозії, суфозія,
дефляція, карст, селі, підтоплення
і тп.)
Геохімічні аномалії (підвищений
вміст важких металів у
кристалічних породах, ртуті й
урану в ґрунтових водах
Магнітні аномалії (підвищене
значення напруженості
магнітного поля)
Наявність сейсмонебезпечних зон

+

Кількість підвидів техногенної
небезпеки

+

+

Великі дамби

Види техногенного класу антропогенної небезпеки, пов'язані з чинниками її прояву
Трансформації
Хімічні
ландшафтів
Підвиди
Підвиди

Штучно створені об'єкти
гідросфери (великі
водосховища)
13
14
Т
15
16
17
18

+
9
2
6
5
4
+

+
+
+
+
+
+

19
П


1
1
1
2
2
10
3
7
7
6

Сумарна кількість видів і підвидів
екологічної небезпеки

Кількість видів природної та природноантропогенної небезпеки

Види природної і природноантропогенної небезпеки

Різке сезонне погіршення якості
поверхневих вод і загибель
іхтіофауни

Додаток Е

Приклад оформлення результатів досліджень стосовно реґіоналізації екологічної небезпеки
Реґіоналізація екологічної небезпеки на території областей України

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної
дисципліни “Екологічна безпека” для студентів денної та заочної форм
навчання зі спеціальності 101 – „Екологія ”
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