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1. Мета і завдання дипломного проекту 

 

Метою виконання дипломного проектування є аналіз, системати-

зація, поглиблення та закріплення теоретичних фахових знань ви-

пускника, виявлення його уміння самостійно застосовувати їх для 

вирішення конкретних наукових, науково-технічних і виробничих 

завдань. 

Основні завдання дипломного проектування: 

– розвиток навичок ведення студентом самостійної роботи і опа-

нування методики теоретичних, експериментальних та науково-

практичних досліджень, що використовуються для виконання дип-

ломної роботи; 

– перевірка уміння студента самостійно освоювати та викорис-

товувати сучасні інформаційні технології, бази даних та знання, 

програмно-апаратні засоби обчислювальної техніки; 

– закріплення знань і навичок виконання природоохоронних роз-
рахунків відповідно до вимог і правил, установлених нормативними 

документами; 

– набуття досвіду систематизації одержаних результатів дослі-
джень, формулювання висновків і положень як результатів викона-

ної роботи і набуття досвіду їх публічного захисту. 

У процесі виконання дипломної роботи необхідно максимально 

використовувати досягнення світової науки і техніки та раціонально 

пов’язувати теоретичні знання з виробничим досвідом, одержаним 

під час проходження виробничої практики.  

 

2. Загальні вимоги до дипломного проекту 

 

Студенти приступають до дипломного проектування, маючи до-

свід виконання курсових робіт і проектів. При цьому дипломне про-

ектування відрізняється значно більшою складністю завдання, гли-

биною розробки з елементами науково-технічних досліджень і 
всебічним обґрунтуванням його доцільності. 

У процесі переддипломної практики студент глибоко вивчає ма-

теріали, необхідні для проектування, з’ясовує питання актуальності 
поставленої задачі, вишукує нові оригінальні й доцільні рішення, 

методи та способи виконання завдання, а також впровадження ре-

зультатів проектування у практику. 
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Результатом виконання дипломного проекту є технічні описи, 

розрахунки, таблиці, графіки, креслення, схеми, плакати і пояснен-

ня до них. Ці матеріали оформляються у вигляді пояснювальної за-

писки і відповідного графічного матеріалу.  

Види, комплектність і оформлення всіх документів дипломного 

проекту  (роботи) мають відповідати стандартам ЕСКД, ЕСПД та 

іншим чинним стандартам.  

Дипломні проекти ОКР спеціалізації передбачають, як правило, 

розробку технічного завдання на систему водогосподарського 

спрямування в цілому або її підсистему з наступним детальним 

проектуванням елементів системи. 

Дипломний проект складається з анотації, пояснювальної запис-

ки та обов’язкового графічного матеріалу.  

Орієнтовний обсяг пояснювальної записки 80-120 листів, кіль-

кість креслень формату А-1 має бути не менше 7-8 листів. 

Назва дипломного проекту повинна бути, по можливості, корот-

кою, відповідати обраній тематиці та суті вирішеної наукової про-

блеми (задачі), вказувати на мету дослідження і його завершеність. 

При написанні дипломного проекту необхідно обов'язково поси-

латися на авторів і джерела, з яких запозичено матеріали або окремі 
результати. 

У роботі необхідно стисло, логічно й аргументовано викладати 

зміст і результати досліджень, уникати загальних слів, бездоказових 

тверджень, тавтології. 
 

3. Тематика дипломних проектів 

 

За характером завдань, які вирішуються під час дипломного про-

ектування, теми дипломних проектів (робіт) можуть бути конструк-

тивного, експлуатаційно-технологічного, дослідницького та ор-

ганізаційно-економічного характеру. 

Об’єктами дипломного проектування є водогосподарські об'єкти 

та технології, які з ними пов’язані. 
Тематика повинна бути актуальною, мати практичне значення, 

відповідати сучасному стану науки, техніки і перспективам їх ро-

звитку. 

Тему роботи потрібно формулювати відповідно до назви кінце-

вого завдання розробки. Тема може складатися з двох речень, друге 
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з яких уточнює завдання розробки. Це стосується насамперед ком-

плексних тем. 

Визначаючи тему та завдання проектування, враховують бажан-

ня студента, загальний рівень його підготовки, виробничий досвід, 

що дає йому змогу розробити обрану тему. 

Студентам надається право вибирати тему роботи, визначену 

випусковою кафедрою, або запропонувати свою з обґрунтуванням 

доцільності її розробки. 

Разом з тематикою для дипломних проектів, орієнтованою 

виключно на інженерний підхід, формулюють теми, що мають нау-

ково-дослідний характер. Теми робіт з елементами наукових до-

сліджень пропонуються випускникам, які мають відмінну і добру 

успішність, беруть участь у науково-дослідній роботі студентів на 

кафедрі та виявили здібність до наукової роботи. 

Практичну значущість теми дипломного проекту (роботи) визна-

чають за такими показниками: 

– актуальність теми роботи, що становить інтерес для 

підприємств водогосподарського спрямування та інших галузей 

народного господарства; 

– прогресивність принципових рішень роботи, що можуть бути 

використані у реальних проектах та запроваджені на практиці; 
– наявність елементів новизни або оригінальних рішень; 

– комплексність роботи; 

– робота рекомендована ДЕК до впровадження. 

 

 

4. Етапи виконання дипломних проектів 

 

Виконання дипломного проекту складається з трьох етапів: 

підготовчого, основного і заключного. 

Підготовчий етап починається з вибору студентом теми та отри-

мання індивідуального завдання від керівника дипломного проекту 

щодо питань, які необхідно вирішити під час переддипломної прак-

тики за темою дипломного проекту (ознайомлення зі станом про-

блеми, збирання фактичних матеріалів, проведення необхідних спо-

стережень, експериментів, досліджень тощо), включає освоєння 
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програми переддипломної практики і завершується складанням та 

захистом звіту про її проходження. 

 Основний етап починається одразу після захисту звіту про прак-

тику й завершується за два тижні до захисту дипломного проекту на 

засіданні Державної екзаменаційної комісії (ДЕК). На цьому етапі 
випускник, спираючись на досвід керівника і консультантів, вико-

нує атестаційну роботу. По закінченні етапу дипломний проект по-

винен бути повністю виконаний, перевірений керівником та кон-

сультантами. 

Заключний етап включає:  

– проведення попереднього захисту на кафедрі згідно з графіком, 

який складається секретарем ДЕКу, та отримання длопуску до ос-

новного захисту; 

– отримання відгуку керівника на дипломний проект;  

– отримання рецензії на дипломний проект від рецензента, що 

затверджений кафедрою; 

– подання дипломного проекту до ДЕК (за три дні до його захи-

сту) секретарю ДЕКу, 

– захист дипломного проекту (роботи) на засіданні ДЕКу. 

 

5. Організація виконання дипломних проектів 

 

Кафедра забезпечує студентів методичними вказівками, рекоме-

ндаціями, іншими методичними матеріалами до початку виконання 

дипломного проекту. 

На початку проектування кафедра організовує для випускників 

інструктивні заняття, на яких роз’яснюють організаційно-методичні 
і специфічні питання дипломного проектування. Після загального 

інструктажу випускник разом з керівником уточнюють напрям і 
глибину розробки окремих питань теми дипломного проекту. 

Завідувач випускової кафедри на початку дипломного проекту-

вання затверджує розклад консультацій з окремих питань роботи. 

Зустрічі випускників з керівником і консультантами проводяться 

згідно з розкладом консультацій. На консультаціях перевіряється 

правильність прийняття рішень, обговорюються можливі підходи 
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до вирішення питань, з яких виникли ускладнення. Випускник по-

винен систематично інформувати керівника про хід виконання ка-

лендарного плану атестаційної роботи. Своєчасні консультації і по-

ради керівника роботи запобігають можливим витратам часу на 

виправлення допущених помилкових рішень. 

Консультації з питань оформлення графічної частини проекту та 

пояснювальної записки надає нормоконтролер кафедри. 

Виконання дипломного проекту розпочинається з глибокого 

вивчення теоретичних питань, важливих наукових відкриттів, пере-

дових досягнень у водному господарстві та галузях народного гос-

подарства. Розглядаються перспективні напрями розвитку техно-

логій, що відповідають тематиці дипломного проекту, відповідні 
керівні документи Міністерства освіти і науки. Це потребує 
ознайомлення і використання значної кількості літературних дже-

рел, праці в бібліотеках та використання мережі Internet. 

Випускник зобов’язаний: 

– провести огляд літературних джерел в бібліотеці НУВГП та 

обласній технічній бібліотеці; 
– провести огляд періодичних видань за останні роки за темою 

дипломного проектування; 

– провести інформаційний пошук за темою дипломного проек-

ту в мережі Internet (в тому числі на сайтах Державної науко-

во-технічної бібліотеки та Національної бібліотеки України 

ім. В. І. Вернадського); 

– зробити аналіз наявних аналітичних та технічних рішень. 

Інформаційні джерела випускник обирає самостійно. За потреби 

в доборі літератури допомагає керівник, консультант та викладачі 
відповідних дисциплін. Прискорити процес підбору літератури з 
теми атестаційної роботи і дати корисні поради можуть працівники 

бібліотеки університету. Під час ознайомлення з літературою та 

складання аналітичного огляду корисним є огляд енциклопедій, 

словників та іншої довідкової літератури, а також бібліографічних 

покажчиків і спеціальної літератури. 

Значну увагу треба приділити вивченню новітніх джерел, оскіль-

ки вони висвітлюють останні досягнення водогосподарських техно-

логій, розвиток водогосподарської екології тощо. 

Ознайомлення з конкретним літературним джерелом починають 

з перегляду змісту. Глави та пункти, що становлять інтерес, варто 
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ретельно вивчити, зробити конспективні записи, при цьому 

обов’язково записувати прізвище та ініціали автора книги, назву 

видавництва, рік видання, номер сторінки. 

Посилаючись на інформаційні матеріали, що були знайдені в ме-

режі Internet, необхідно указувати не тільки мережеву адресу сайту, 

а і його приналежність, джерела, з яких запозичена інформація, по-

дана на сайті. Слід відвідувати сайти, на яких спеціалісти в галузі 
водного господарства та фахівці з водогосподарської екології обго-

ворюють методи та способи вирішення своїх фахових проблем. 

Після вивчення сучасного стану проблеми, збору фактичного ма-

теріалу вибирається і уточнюється спосіб вирішення поставленої 
задачі згідно з темою дипломного проектування. 

Для оформлення графічної частини роботи під час проектування 

відбираються необхідні матеріали для розробки креслень, схем та 

плакатів, що найбільш повно розкривають зміст теми. 

Усі принципові положення, розрахунки, проектні рішення, крес-

лення, ескізи узгоджуються з керівником і відповідним консультан-

том до того, як їх буде оформлено остаточно. 

Вказівки керівника щодо обсягу, правильності розрахунків і 
якісного виконання атестаційної роботи є обов’язковими до вико-

нання. 

 

6. Контроль за виконанням дипломних проектів 

 

Успішність і своєчасність виконання дипломного проектування 

завдяки максимально чіткій організації роботи випускника як у пе-

ріод розроблення проекту, так і під час підготовки до його захисту 

перед ДЕК. 

Випускник зобов’язаний періодично звітувати про виконану ро-

боту перед своїм керівником. Керівник дипломного проектування 

систематично контролює і спрямовує роботу студента, оцінює ре-

зультати розрахунків і прийняті рішення, дає поради з окремих пи-

тань, вказує на недоліки викладу текстового матеріалу, оформлення 

ілюстрацій, таблиць та порядку компонування графічної частини 

роботи. 

Після видачі завдання на дипломне проектування керівник на 

підставі результатів роботи випускника двічі на місяць визначає 
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ступінь готовності розробки у відсотках до його повного обсягу та 

подає на кафедру відповідні відомості. 
Кафедра оцінює хід виконання кожної роботи відповідно до ка-

лендарного плану. Якщо випускник систематично не виконує ка-

лендарний план, то кафедра розглядає питання про доцільність про-

довження дипломного проектування і подає клопотання деканові 
факультету про відрахування студента з університету. Проект нака-

зу про відрахування студента готує декан факультету і подає на за-

твердження ректору університету. 

Кафедра проводить засідання, присвячені дипломному проекту-

ванню, на яких заслуховують стан забезпечення дипломного проек-

тування та доповіді керівників робіт. 

Для контролю на стадії завершення дипломного проектування 

випускові кафедри створюють спеціальні комісії. До складу комісії 
входять не менше трьох викладачів кафедри в тому числі керівник 

дипломного проектування. Комісії починають роботу не пізніше чо-

тирьох тижнів до початку роботи ДЕК. 

Комісія проводить попередній захист дипломних проектів і ро-

бить висновок про можливість подання їх до захисту перед ДЕК. 

 

7. Вимоги до оформлення дипломного проекту 

 

Дипломний проект друкують машинописним способом або за 

допомогою принтера на одному боці аркуша білого паперу формату 

А4 комп'ютерів з використанням шрифтів текстового редактора 

Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Текст ро-

боти необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве - не 

менше 20 мм, праве - не менше 10 мм, верхнє - не менше 20 мм, 

нижнє - не менше 20 мм.  

Вписувати в текст роботи окремі іншомовні слова, формули, 

умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного ко-

льору, при цьому щільність вписаного тексту повинна бути набли-

женою до щільності основного тексту. 

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися 

під час написання можна виправляти підчищенням або зафарбуван-

ням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками 

виправленого тексту (фрагменту малюнка) машинописним спосо-
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бом. Допускається наявність не більше двох виправлень на одній 

сторінці. 
Текст основної частини проекту (роботи) поділяють на розділи, 

підрозділи, пункти та підпункти. 

Заголовки структурних частин «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ 

СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «ДОДАТ-

КИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», друкують великими 

літерами симетрично до набору. Заголовки підрозділів друкують 

маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. 

Крапку в кінці заголовка не ставлять. Заголовки пунктів друкують 

маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в 

розрядці у підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в під-

бір до тексту, ставиться крапка. 

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текс-

том повинна дорівнювати 3-4 інтервалам. 

Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторі-
нки. 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, 

рисунків (малюнків), таблиць, формул подають арабськими цифра-

ми без знака №, номер проставляють у правому верхньому куті сто-

рінки без крапки в кінці. 
Першою сторінкою є титульний аркуш, який включають до зага-

льної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не 

ставлять, на наступних сторінках  

Такі структурні частини, як зміст, перелік умовних позначень, 

вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядково-

го номера. Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після но-

мера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок 

розділу. 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підроз-
ділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, 

між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна сто-

яти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). 

Потім у тому ж рядку наводять заголовок підрозділу, 

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту 

складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між 

якими ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, на-

приклад: «1.3.2.» (другий пункт третього підрозділу першого розді-
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лу). Потім у тому ж рядку наводять заголовок пункту. Пункт може 

не мати заголовка. 

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж пра-

вилами, як пункти. 

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таб-

лиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де во-

ни згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, 
розміщені на окремих сторінках дисертації, включають до загальної 
нумерації сторінок. Ілюстрації позначають словом «Рис.» «Мал.» і 
нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, 

поданих у додатках. 

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і поряд-

кового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. 

Наприклад: 

Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її 
назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстра-

цією. Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих 

у додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відпові-
дним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначен-

ням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і 
порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, напри-

клад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу). 

Якщо в розділі дисертації одна таблиця, її нумерують за загаль-

ними правилами. 

При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) 

слово «Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою 

частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовж. 

табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовж. табл.1.2». 

Формули (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. 

Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера 

формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пи-

шуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в кру-

глих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу). 

Список використаних джерел - бібліографічні описи використа-

них джерел і розміщується після висновків. 

Джерела можна розміщувати одним із таких способів: у порядку 

появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування і ре-
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комендований при написанні дисертацій), в алфавітному порядку 

прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку. 

До додатків за необхідності доцільно включати допоміжний ма-

теріал: 

- таблиці допоміжних цифрових даних; 

- інструкції та методики, опис алгоритмів і програм вирішення 

задач на ЕОМ, розроблених у роботі; 
- допоміжні ілюстрації. 
Якщо в дипломному проекті вжито специфічну термінологію, а 

також використано маловідомі скорочення, нові символи, позна-

чення і таке інше, то їх перелік може бути поданий в роботі  у ви-

гляді окремого списку, який розміщують перед вступом. 

Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позна-

чення і таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не 

складають, а їх розшифрування наводять у тексті при першому зга-

дуванні. 
Зміст подають на початку роботи. Він містить найменування та 

номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів 

(якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розді-
лів, загальних висновків, додатків, списку використаної літератури. 

 

8. Структура дипломного проекту 

 

Дипломний проект – це сукупність документів: вступної частини 

(титульні аркуші, завдання, календарний план, реферат, тощо), опи-

су альбому, технічного завдання, пояснювальної записки, креслень, 

схем, ілюстративного та іншого матеріалу, які виконують згідно з 
вимогами чинних стандартів. 

Структура дипломного проекту наступна: 

– титульний аркуш; 

– завдання на виконання атестаційної роботи і календарний 

план; 

– реферат; 

– опис альбому; 

– технічне завдання на виконання дипломного проекту 

– пояснювальна записка; 

– графічна частина. 
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8.1. Анотація 

 

Анотація пояснювальної записки призначена для ознайомлення 

зі змістом дипломного проекту. Вона має бути стислою та інформа-

тивною і містити відомості, які дозволяють отримати повну уяву 

про роботу. Анотацію роздруковують на одному аркуші у кількості 
примірників, достатній для кожного члена ДЕК.  

Анотація повинна містити: 

– відомості про обсяг пояснювальної записки, кількість ілюстра-

цій, таблиць, додатків і літературних джерел; 

– текст анотації; 
– перелік ключових слів (словосполучень). 

Текст анотації має відображати подану в пояснювальній записці 
інформацію у такій послідовності: 

– об’єкт розробки або досліджень; 

– мета проекту (роботи); 

– методи дослідження, технічні та програмні засоби; 

– основні конструктивні, технологічні і техніко-експлуатаційні 
характеристики та покажчики; 

– результати проектування, новизна і практична значущість; 

– рекомендації щодо використання розробок або досліджень.  

Обсяг анотації – одна сторінка. 

 

8.2. Структура і зміст пояснювальної записки  

 

Пояснювальна записка повинна мати структуру згідно з ДСТУ 

3008–95. Документація. Звіти в сфері науки і техніки та ГОСТ 

2.105–95. Загальні вимоги до текстових документів. 

Текст пояснювальної записки розміщують після завдання. 

Пояснювальна записка до дипломного проекту повинна у стислій 

та чіткій формі розкривати творчий задум проекту, містити аналіз 
сучасного стану проблеми, методів вирішення завдань проекту, 

обґрунтування їх оптимальності, методики та результати ро-

зрахунків, опис проведених експериментів, аналіз їх результатів і 
висновки з них; містити необхідні ілюстрації, ескізи, графіки, 

діаграми, таблиці, схеми, малюнки та ін. В ній мають бути відсутні 
загальновідомі положення, зайві описи, виведення складних формул 

тощо. 
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Кількість розділів та співвідношення обсягів кожного з них може 

бути дещо іншим, залежно від специфіки теми роботи. 

 

8.2.1. Зміст 

 

До змісту включають заголовки структурних елементів пояс-

нювальної записки: ВСТУП, послідовно назви (заголовки) всіх 

розділів, підрозділів; ВИСНОВКИ; ДОДАТКИ; СПИСОК ВИКО-

РИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Справа наводять номери сторінок, з 
яких починається зазначений матеріал. 

Заголовки структурних елементів та розділів друкують великими 

напівжирними літерами без крапки в кінці і кожен з них починають 

з нової сторінки. Нумерують арабськими цифрами тільки заголовки 

розділів, підрозділів і, за потреби, пунктів і підпунктів. 

 

8.2.2. Вступ 

 

Вступ – досить відповідальна складова пояснювальної записки. 

Він орієнтує користувача на подальше розкриття теми проектуі 
містить усі необхідні її кваліфікаційні характеристики. Вступ має 
обсяг 2–3 сторінки. 

У вступі подають: 

·    мету і завдання дипломного проекту; 

·    актуальність та науково-практичне значення обраної теми; 

·    об’єкт та предмет розгляду; 

·    обґрунтування необхідності нової розробки або удосконален-

ня існуючого об’єкта проектування; 

·    обґрунтування основних проектних рішень або напрямків до-

сліджень; 

·    можливі галузі застосування результатів проекту. 

Вступ розкриває сутність і стан наукової проблеми (задачі) та її 
значущість, підстави для розроблення теми, обгрунтування необ-

хідності проведення дослідження. 

Актуальність теми 

Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв'язан-

нями проблеми (наукової задачі) обґрунтовують актуальність і до-

цільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробни-

цтва, особливо на користь України. 
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Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. До-

сить кількома реченнями висловити головне - сутність проблеми 

або наукового завдання. 

Мета і завдання дослідження 

Формулюють мету роботи і завдання, які необхідно вирішити 

для досягнення поставленої мети. Не слід формулювати мету як 

«Дослідження...», «Вивчення,..», тому що ці слова вказують на засіб 

досягнення мети, а не на саму мету. 

Об'єкт дослідження — це процес або явище, що породжує про-

блемну ситуацію й обране для вивчення. 

Предмет дослідження міститься в межах об'єкта. 

Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу 

співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділя-

ється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього 

спрямована основна увага, оскільки предмет дослідження визначає 

тему проекту (роботи), яка визначається на титульному аркуші як її 
назва. 

Практичне значення одержаних результатів 

У роботі, що має теоретичне значення, треба подати відомості 
про практичне застосування одержаних результатів або рекоменда-

ції, як їх використати. По можливості необхідно подати інформацію 

про ступінь їх готовності до використання або масштабів викорис-

тання. 

 

8.2.3. Основна частина 

 

Основна частина пояснювальної записки складається з декількох 

розділів. Крім обов'язкових розділів з економіки природокористу-

вання та охорони праці орієнтовна структура, що пропонується,  

може бути змінена відповідно до конкретних поставлених задач ди-

пломного проектування. 

У першому розділі бажано надати фізико-географічні характери-

тики території, де розташований об'єкт дослідження. 

Залежно від об'єкту дослідження ця територія може бути різна за 

площею: басейн річки, адміністративний район, область, регіон.  

Структура першого розділу пропонується наступна: 

1. Фізико-географічні характеристики території.  
1.1. Клімат та метеорологічні фактори. 
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Інформація про основні кліматичні характеристики: опади, випа-

ровування співвідношення між ними, їх тривалість, стратифікація 

атмосфери, температуру, переважаючі вітри, їх швидкість, режими 

сніготанення та інше (стисло). 

1.2.Рельєф. 

Належність території до геоморфологічного району та переваж-

ного гину рельефу. Загальні дані про розчленування місцевості, аб-

солютні відмітки території, тощо. За цими даними оцінити природ-

ну здатність рельєфу до розсіюванні: та акумуляції продуктів тех-

ногенезу. 

1.3.Гірничогсологічні умови. 

Коротка геологічна будова (2-3 шари), інженерно-геологічні вла-

стивості верхніх порід: особливості природних процесів, тектонічна 

будова, мінеральні ресурси. На основі даних проводиться оцінка на 

рахунок можливості розвитку несприятливих ігженерно-

геологічних процесів. Оцінка достатності мінерально-сировиних 

ресурсів для комплексного розвитку району.  

1.4. Водні об'єкти. 

Інформація про належність території до річкових та артезіансь-

ких басейнів, потужність та захищеність підземних водоносних го-

ризонтів. Глибина залягання підземних горизонтів, дебіт, мінералі-
зація, швидкість течії. 

Інформація про поверхневі води (назва, озера, якість води, міне-

ралізація, притоки...), загальний стан водотоків, достатність забез-
печення промисловості, сільського господарства водними ресурса-

ми відповідної якості, ступінь забруднення вод, сприятливі і не-

сприятливі умови для всіх районів.  

1.5. Ґрунти та їх характеристики. 

Генетичні типи, різноманіття ґрунтів, площа ріллі, пасовищ, сі-
ножатей, площі деградованих ґрунтів і збіднілих за вмістом гумусу, 

N, Р, К, радіоактивне забруднення ґрунтів, забруднення ґрунтів ва-

жкими металами, пестицидами (біля доріг,...). 
1.6. Лісові ресурси. 

Дані лісистості території: віковий, породний склад, співвідно-

шення між листяними та хвойними видами, ступінь забруднення 

(чим), захворювання, деградація, вік діяльності людини. Справи про 

лісорозведення. Інформація про оптимальні відсотки лісистості.  
1.7. Рослинний і тваринний світ. 
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Фауна цього району, мисливські види, тварини Червоної книги 

(назви), зробити оцінку про цінність, придатність території для 

проживання тваринного світу. 

Теж для флори, а також вказати заповідники, заказники, урочи-

ща, цінні ділянки лісу та інша інформація щодо охоронних терито-

рій (площі заповідників, заказників).  

1.8. Населення і соціальна сфера. 

Дані про населення: загальна чисельність, густота, компактність 

проживання, найбільші населенні пункти; основні сфери зайнятості, 
комфортність проживання (якість); забезпечення всіх верст насе-

лення комунальними послугами, місцеві рекреаційні фонди, транс-

порт, озеленення, віддаленість підприємств від міст, захворюва-

ність, смертність, тендентність та загальна демографічна ситуація. 

 

Далі пропонується зробити оцінку антропогенного навантаження 

на територію, а саме розділ "Оцінка екологічного стану території". 

2. Оцінка екологічного стану території 
Фактори антропогенного впливу на компоненти природного се-

редовища, їх характеристика, спрямованість та об'єми впливу (голо-

вна ідея – аналіз інформації). 
2.1. Промислове виробництво. 

Аналізується інформація включно про всі підприємства, їх місце 

розташування, розміри ділянки, розташованність їх по відношенню 

до населених пунктів, наявність СЗЗ, чисельність і кількість проду-

кції, оцінка підприємств за технічними і технологічними рівнями, за 

класом небезпеки, конкурентноспроможність продукції підпри-

ємств, основні напрямки впливу на НПС прямим і опосередкованим 

чином, а саме: 

- на атмосферу, викиди всіх видів забруднюючих речовин, зага-

льні кількісні показники, технологічність, аварійні викиди, незадо-

вільна робота ГОУ, стан приземного атмосферного повітря; 

- на гідросферу: скиди всіх видів забруднюючих речовин, кількі-
сні і якісні показники, можливість міграції забруднюючих речовин, 

причини незадовільних ситуацій, обсяги споживання всіх видів во-

ди яка споживається і відводиться за категоріями, зворотне водос-

поживання, основні джерела; 
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- земельні ресурси: стан, і масштаби всіх видів безпосереднього і 
опосередкованого впливу на грунти, межі та шляхи розповсюджен-

ня; 

- прямий і опосередкований вплив на флору і фауну, зникнення 

видів. 

2.2. Сільськогосподарське виробництво. 

Структура сільськогосподарського виробництва, технічні куль-

тури, садівництво, городництво, врожайність сільськогосподарсь-

ких культур, продуктивність тваринництва, вплив с/г об'єктів на ат-

мосферу, гідросферу, земельні ресурси, наслідки забруднення, ная-

вність культурних пасовищ, наявність зрошуваних і осушуваних 

земель. Вплив на земельні ресурси: забруднення стічними водами, 

мінеральними добривами, пестицидами, засобами захисту рослин, 

наявність ерозійних процесів, деградації, родючості. 
2.3. Комунальне господарство. 

Структура та особливості комунально-господарської потужності 
і перспективи розвитку, стан водопроводів, громадського транспор-

ту, житловий комплекс: системи газопостачання; система очищення 

та озеленення урбанізованих територій. Компонентний вплив на 

атмосферу, гідросферу, земельні ресурси за схемою вказаною вище. 

2.4. Транспорт (всі види, включаючи трубопровідний). 

Вся інформація про масштаби впливу: 

- на атмосферу: визначити кількісні та якісні показники викидів 

всіх видів транспорту. Навести показники акустичного забруднення 

атмосфери, шумового впливу всіма видами транспорту. 

- на гідросферу: орієнтовно оцінюється вплив і рівень збитків, 

що завдається для стану водотоків, водойм (при наявності річкового 

транспорту). Для цього визначається інформація щодо кількості і 
якості характеристики впливу від річкового транспорту, плавзасо-

бів. Збирається інформація про технічний стан водопровідного тра-

нспорту, оцінюється вірогідність аварійних ситуацій, можливі нас-

лідки. 

- вплив на ґрунти: визначається рівень забруднення ґрунтів шкі-
дливими інгредієнтами, які містяться у викидах автомобілів і їх те-

риторіальне розповсюдження. Найбільша концентрація забруднюю-

чих речовин від транспорту зосереджена на відстані 8-10 м., якщо є 
яруси дерев і кущів, якщо немає насаджень, то до 40 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20

2.5. Енергетика (включаючи лінії передач та трансформаційне 

устаткування). 

Визначається вплив електромагнітних полів, їх наявність, тери-

торіальне розповсюдження. Визначити джерела електромагнітного 

забруднення при наявності параметра потужності. 
2.6. Рекреація. 

Визначити наявність на території зон організованої і неорганізо-

ваної рекреації. Визначити можливі напрямки антропогенного 

впливу на ці зони. Виявити зону заповідного фонду, їх стан. 

2.7. Туризм. 

Визначити ступінь цінності території для туристичного освоєн-

ня, наявність туристичних баз, маршрутів, загальний вплив туризму 

на стан місцевості.  
2.8. Оцінка факторів антропогенного впливу на компоненти при-

родного середовища. 

Фактично всі види і форми господарської діяльності впливають 

на компоненти природного середовища безпосередньо або опосере-

дковано (найчастіше безпосередньо та опосередковано разом). Роз-
глядаючи певні форми діяльності на території, слід визначити хара-

ктер його впливу на компоненти середовища, яки діють опосеред-

ковано. Оцінити питомий вплив кожного підприємства, рівень за-

бруднення южного компоненту в порівнянні з нормативами (пере-

вищення ГДК). Виділяються об’єкти діяльності, які мають значний 

(вирішальний) вплив на кожен з компонентів природного середо-

вища (вода, грунт, повітря) та екологічну ситуацію при цьому. За 

можливістю оцінити визначення на інтегральній основі з наведен-

ням конкретних цифр. Зробити аналіз раціональності господарської 
діяльності усіх об'єктів (галузей діяльностей) для конкретних тери-

торій. При цьому врахувати раціональне використання: земельні і 
водні ресурси, транспорт, зв'язок, показник щодо забезпечення ро-

бочою силою. 

2.9. Прогнозні фактори та об'єми антропогенного впливу на ком-

поненти природного впливу. 

При визначенні прогнозного стану компонентів враховується ін-

формація за минулі 5 років, дані планових рівнів розвитку підпри-

ємств про форми господарювання, про інтенсивне господарювання 

на цій території, пов'язуючи це з розвитком продуктивних сил (зро-

стання, занепад, стабілізація). 
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В умовах нестабільності (спаду виробництва), слід використову-

вати короткострокове планування, прогнозування на 2-3 роки. 

2.10. Оцінка існуючого стану території. 
З масиву інформації, що характеризує фізико-географічні особ-

ливості території, виділяються такі геофізичні характеристики, які є 
обмежувальними чинниками щодо розміщення нових або розши-

рення існуючих об'єктів господарської діяльності: дефіцит водних 

ресурсів, їх якісний стан, вичерпаність земельного фонду, обмеже-

ність корисних копалин, рельєф місцевості швидкість вітрів (мала 

або надмірна). За можливістю оцінюється кожна геофізична складо-

ва території з позицій потенціалу, її стійкості до техногенного нава-

нтаження. На підставі по факторних оцінок робиться висновок про 

допустимість чи недопустимість розширеної господарської діяльно-

сті, або часткове згортання її, призупинення. При цьому визнача-

ється орієнтована загальна направленість таких дій. Визначити фо-

рми, масштаби перспективної господарської діяльності, вказуються 

небажані господарські результати. Вплив на баланс території, стан 

місцевості, збереження НПС. 

2.11. Оцінка впливу на соціальне середовище (проводиться ана-

ліз динаміки по захворюваності та захворюваність по нозологіях, 

пов'язати інформацію з стійким розвитком) 

Наступний розділ найбільш відповідальний та складний – в ньо-

му потрібно запропонувати своє рішення покращення екологічної 
ситуації.  

3. Заходи із стабілізації екологічної ситуації (в залежності від 

екологічних проблем території для свого об’єкту дослідження за-

пропонувати природоохоронні заходи, основні типові заходи по пі-
дсистемах представлені в п 5.1-5.6 ; вибрати, розширити, добавити 

свої) 
3.1. Повітряний басейн 

- Технологічні (впровадження нових технологій, безвідходних, 

маловідходних виробництв, попередня підготовка матеріалів (зба-

гачення) та інше). 

- Санітарно-гігієнічні (впровадження ефективних методів очист-

ки газів -фізичних, фізико-хімічних та інше). 

- Розглянути спорудження висотних димарів, устрою СЗЗ, раціо-

нальне розміщення об'єктів господарської діяльності. 
3.2. Водний басейн. 
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Основні заходи щодо охорони поверхневих вод від забруднення: 

- впровадження замкнених систем водопостачання на промисло-

вих підприємствах, на окремих об'єктах, 

- належне (необхідне) розбавлення стічних вод (промислових, 

комунально – побутових та інше); 

-    механічна очистка; 

-   фізико-хімічна очистка; 

-   біологічна очистка; 

-    впровадження мало-, безвідходних технологій та інше. 

Основні заходи щодо охорони підземних вод: 

- профілактичні роботи (постійний контроль якості, надійний 

устрій водозаборів); 

- локальні (обмеження щодо просування забруднень по водонос-

ному горизонту); 

- відновлювальні (ліквідація забруднень, поповнення запасів пі-
дземних вод). 

3.3. Земельні ресурси. 

Головні заходи: 

- боротьба з ерозією (всі види); 

- забезпечення чистоти ґрунту (від забруднення пестицидами, 

мінеральними добривами, засобами боротьби з шкідниками, радіа-

ційне забруднення); 

-  організація, утилізація промислових та побутових відходів; 

-  відновлення порушених територій (рекультивація). 

3.4. Лісові ресурси. 

Основні заходи щодо покращення експлуатації і земельних наса-

джень: впровадження лісокультурних заходів (перехід до старого 

лісокористування, заборона суцільних рубок, комплексне викорис-

тання, правильне транспортування деревини, профілактика пожеж), 

підвищення продуктивності лісів. 

3.5. Тваринний світ. 

Заходи щодо охорони тваринного світу поділяються на три гру-

пи: 

- організаційні (регламентація строків, масштабів, місць полю-

вання і відлову тварин, занесення деяких тварин до Червоної книги, 

постійний облік, дослідження умов проживання). 
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- планувальні (охорона місць проживання за рахунок раціональ-

ного землекористування, включаючи організацію перехідних, буфе-

рних зон та інше). 

- біотехнічні (збагачення фауни, розселення, покращення умов 

проживання, регуляція чисельності). 
3.6. 3аповідні території та рекреації. 
Експертні дії проводяться у наступному порядку: 

- визначення категорії заповідних зон; 

-  виконується оцінка існуючого стану заповідної території (екс-

пертна оцінка ) ; 

- визначається відхилення основних параметрів (площа, охорона 

зона, статус) від оптимальних для даного географічного району; 

- розробляються пропозиції з різного функціонального призна-

чення (якщо це можливо, доцільно) ; 

- розробляються перспективні напрямки функціонування терито-

рії. 
Враховуючи вище сказане, оцінюють рекреаційні ресурси (див. 

вище) з позиції їх достатності. 
Поряд з цим виконують оцінку рекреаційних ресурсів за наступ-

ним напрямком: 

1. Оцінка рекреаційних ресурсів в кількісному відношенні (задо-

вільний чи незадовільний їх стан, перерахувати показники). 

2. Обґрунтувати показники, через які стан рекреаційних ресурсів 

вважають задовільний чи незадовільний. Виходячи з цього розроб-

ляють конкретні заходи. 

Також розробляються обов'язкові розділи: 

... Еколого-економічні розрахунки. 

... Охорона праці. 
 

8.2.4. Висновки 

 

У висновках підсумовуються і аналізуються результати розроб-

ки, виходячи з технічних, економічних і соціальних аспектів. 

Викладають найважливіші наукові та практичні результати, оде-

ржані в роботі, які повинні містити формулювання розв'язаної нау-

кової проблеми (задачі), її значення для науки і практики. Далі фо-

рмулюють висновки та рекомендації щодо наукового та практично-

го використання здобутих результатів.  
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У висновках необхідно наголосити на якісних і кількісних пока-

зниках здобутих результатів, обгрунтувати достовірність результа-

тів, викласти рекомендації щодо їх використання. 

Окремі розділи також повинні закінчуватися конкретними вис-

новками. 

8.2.5. Список літератури 

 

У списку літератури наводять усі інформаційні джерела, які ви-

користовувались в процесі виконання роботи: галузеві керівні до-

кументи, стандарти, монографії, підручники, довідники, статті 
тощо. 

Список літератури містить перелік джерел, використаних у по-

яснювальній записці. Джерела розміщують у списку в порядку по-

яви посилання на них в тексті записки і послідовно нумеруються 

арабськими цифрами. Допускається розміщувати літературні дже-

рела за алфавітом. 

Літературними джерелами можуть бути книги, багатотомні ви-

дання, періодичні видання (газети, журнали), спеціальні види нор-

мативно-технічних документів (стандарти, патенти, каталоги), 

Internet видання та ін. Для виконання атестаційної роботи потрібно 

використати 30–60 джерел. Назви літературних джерел наводять 

мовою, якою вони написані – українською, російською, англійсь-

кою та ін. 

Допускається розміщувати літературні джерела за алфавітом. 

При цьому спочатку подаються літературні джерела написані 
українською та російською мовами, а далі англійською мовою. 

Відомості про літературні джерела подають відповідно до вимог 
ГОСТ 71–84 «Бібліографічний опис творів друку». 

Обов’язкові елементи бібліографічного опису літературних дже-

рел такі: 
·  прізвища та ініціали автора або колективу авторів у називному 

відмінку; 

·  назва видання; 

·  характеристика видання та відомості про повторне видання; 

·  місце видання, видавництво; 

·  рік видання, кількість сторінок. 

Прізвище та ініціали одного, двох або трьох авторів записують, 

як правило, до назви джерела, а чотирьох – після назви. Якщо кіль-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25

кість авторів більш ніж чотири після назви джерела указується 

прізвище та ініціали першого автора з доповненням «та ін.». У пер-

шому випадку ініціали авторів розміщуються після прізвища ав-

торів, у другому та третьому випадках – перед прізвищем. 

Назву книги наводять в описі у тій формі, в якій її вказано на ти-

тульному аркуші. 
Для повторного видання наводять його порядковий номер, 

наприклад, 2-ге вид., 3-тє вид., і т. д. У характеристиці видання пи-

шуть: виправлене, доповнене, стереотипне, наприклад, 5-те вид., 

виправ. і доп. 

Назви місця видання наводять повністю у називному відмінку, за 

винятком назв міст: Москва – М., Київ – К., Санкт-Петербург – 

С.Пб. 

Назву видавництва записують у скороченій формі, наприклад, 

К.: НАУ. Рік видання позначають арабськими цифрами. У кінці 
опису книги вказують фактичну кількість сторінок, наприклад, 125 

с.  

Використання розділових знаків (крапок, ком, двокрапок, де-

фісів) показано на прикладах, наведених нижче. 

Бібліографічний опис книг індивідуальних авторів: 

1. Глушков В. М. Синтез цифровых автоматов. – М.: Физматгиз, 
1996. – 467 с. 

2. Бабич М. П., Жуков І. А. Комп’ютерна схемотехніка: Навч. 

посіб. – К.: НАУ, 2002. – 508 с. 

3. Томас М. Структура и реализация сетей на основе протокола 

OSPF: Пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2004.– 816 с. 

Опис багатотомних видань: 

4. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники: В 3-х т.: Пер. с 

англ. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Мир, 1993. – Т. 3, – 367 с. 

Опис періодичних видань: 

5. Уэнспи Д. Х. Высоконадежная система с тройным резервиро-

ванием для управления технологическими процесами // Електрони-

ка, 1983. – №2. – С. 32–39. 

6.Chakrabarti S., Mishra A. Quality of service challenges for wireless 

mobile ad hoc networks // Wireless Communications and Mobile Com-

puting. – 2004. – Vol.4, №2. – P.129–153. 

Бібліографічний опис стандарту містить його індекс, цифрове 

позначення, назву, дату введення в дію, наприклад: 
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7. ГОСТ 2.105–95.ЕСКД. Общие требования к текстовым доку-

ментам. – Введ. 01. 07. 96. 

8. ДСТУ 3008–95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. 

Структура і правила оформлення. – Чинний від 01. 01. 96. 

9.      АС 1449986 СССР. Устройство для формирования остатков 

по модулю / Н. В. Черкасский. – №4122318/24 – 24. Заявл. 19. 09. 

86; опубл. 07. 06. 88. Бюл. №19. – 2 с. 

Посилання на Internet видання повинні містити назву  Internet-

ресурсу і публікації із зазначенням авторів та року опублікування 

матеріалів та посилання на Internet-ресурс: 

10. Arpacioglu O., Small T., Haas Z. Notes on scalability of wireless 

ad hoc networks // IETF Internet draft, draft-irtf-ans-scalability-notes-

01.txt. – 2003. 

Конференції 
11. Bannerjee S. Khuller S. A clustering scheme for hierarchical con-

trol in wireless networks // Proc. 20th Annual Joint Conf. of the IEEE 

Computer and Communications Societies (INFOCOM 01). – Anchorage 

(Alaska), 2001. – P.1028–1037. 

12. Клименко И.А. Способ адаптивной маршрутизации с учетом 

параметров качества обслуживания в мобильных сетях Ad Hoc // 

Пр. Наук.-практичної конф. молодих вчених та аспірантів “Інтегро-

вані інформаційні технології та системи” (ІІТС – 2005). – Київ: 

НАУ, 2005. – С.78–80. 

Усі цитати, а також взяті з літератури дані повинні мати поси-

лання на першоджерела. Посилання наводять у тексті в квадратних 

дужках, у яких ставлять порядковий номер джерела, наприклад: [3], 

[8, 42], [15, 17–55, 88]; посилаючись на стандарт, указують його но-

мер, наприклад, ГОСТ 16263–70. 

 

8.2.6. Додатки 

 

До додатків виносяться: 

•  відомість дипломного проекту; 

•  специфікації; 
•  методики і протоколи випробувань; 

•  результати патентного дослідження; 

•  виведення розрахункових формул; 
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•  акти про впровадження у виробництво та копії патентів, отри-

маних дипломником; 

•  інші матеріали, які допомагають більш повно і докладно роз-
крити задум та шляхи реалізації проекту (роботи). 

Кожний додаток починають з нової сторінки. Додаток має заго-

ловок, надрукований зверху малими буквами з першої великої си-

метрично відносно тексту сторінки. Над заголовком з вирівнюван-

ням по правому краю сторінки маленькими буквами з першої вели-

кої друкують слово «Додаток __». 

Додатки позначають послідовно великими буквами українського 

алфавіту за винятком ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ь, таким чином – Додаток А, 

Додаток Б і таке інше.  

Додатки мають спільну з пояснювальною запискою наскрізну 

нумерацію сторінок. 

Якщо треба, текст додатка поділяють на розділи, підрозділи, 

пункти і підпункти, які нумерують у межах кожного додатка за за-

гальними правилами. Наприклад, Г.3.1 – підрозділ 3.1 додатка Г.  

Якщо у тексті додатка є рисунки, таблиці, формули і рівняння, то 

їх нумерують в межах кожного додатка, наприклад: Рис. Г.3 – 

третій рисунок додатка Г; Таблиця А.2 – друга таблиця додатка А; 

Формула (Д. 3) – третя формула додатка Д. 

Якщо додаток містить по одній ілюстрації, таблиці, формулі або 

рівнянню, то їх нумерують, як Рис. А.1, Таблиця А.1, Формула 

(А.1). 

 

8.3. Графічна частина 

 

Кожний дипломний проект повинен мати графічну частину – 

схеми і креслення. Загальний обсяг графічної частини залежить від 

потреби найбільш повного відображення матеріалу і розкриття теми 

проекту і має знаходитися в межах 7–9 листів формату А1.  

У кожному конкретному випадку склад графічного матеріалу і 
його обсяг визначаються керівником атестаційної роботи і завідува-

чем випускної кафедри при складанні та затвердженні завдання на 

проект.  

Кожний лист обов’язкової графічної частини дипломного проек-

ту – (залежно від теми) креслення, схеми,  алгоритми, моделі, про-

грами, схеми організації баз даних та знань, структури мереж, та – 
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плакатів, що містять діаграми, графіки залежностей, таблиці, ма-

люнки, повинен мати розробки, виконані безпосередньо самим сту-

дентом.  

Ілюстративні матеріали, що не містять елементів самостійної ро-

боти студента, в перелік обов’язкових листів графічної частини не 

включаються. 

Креслення та схеми у ДП оформлюються за правилами ЄСКД; 

алгоритми, моделі, програми, схеми організації баз даних та знань 

що супроводжують розробки програмних продуктів у ДП оформ-

люються за правилами ЄСПД [1]. 

Кожний лист обов’язкової графічної частини підписує студент-

дипломник, керівники та консультанти. 

 

9. Рекомендована література  

до виконання дипломного проекту 

 

1. Бабич М.П., Жуков І.А. Атестаційні роботи магістрів і спеціа-

лістів: Навчально-методичний посібник. – К.: НАУ, 2004. – 206 с. 

2. Водний кодекс України від 6.06.1995 р. 

3. Волкова Л.А., Кушнірук Ю.С. Географо-екологічні дослі-
дження території при визначенні факторів екологічного ризику в 

східній частині Північно-Західного регіону України // Наукові запи-

ски Вінницького державного педагогічного університету, серія “Ге-

ографія”. Вінниця – 2004, №7. с. 90-96.  

4. Грищенко Ю. Н., Волкова Л. А. Комплексное использование 

водных ресурсов и охрана окружающей среды: Учебн. пособие – К. 

: УМК, 1989 – 261 с. 

5. Доповіді про стан навколишнього природного середовища в 

Рівненській області – Рівне. Державне управління екологічної без-
пеки в Рівненській області, 1991-2008.  

6. Закон України "Про охорону навколишнього природного се-

редовища" від 25.06.1991 р. 

7. Закон України “Про відходи”, 1998 р. 

8. Закон України "Про природно-заповідний фонд України" від 

16.06.1992 р. 

9. Заставний В.В. Географія Української РСР. –– К; 1982. у 2-х 

книгах. – Львів: Світ, 1994. – 472 с.  

10. Земельний кодекс України від 13.03.1992 р.  
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11. Коротун І.М., Коротун Л.К. Географія Рівненської області. 
Рівне, 1996. 274 с. 

12. Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Природні  ресурси 

України. Навчальний посібник до курсу “ Природні ресурси Украї-
ни” України для студентів екологічних спеціальностей вищих на-

вчальних закладів. Рівне, РДТУ, 2000. – 192с.  

13. Кушнірук Ю.С. Застосування оцінки медико-екологічного 

ризику для ранжування районів на прикладі Рівненської області // 

Наукові записки Вінницького державного педагогічного універси-

тету, серія “Географія”.  – Вінниця – 2007, № 13. с.127-134 

14. Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р. Кодекс України 

про надра від 27.07.1994 р. 

15. Методика розрахунку антропогенного навантаження і кла-

сифікації екологічного стану басейнів малих річок України /Яцик 

А.В., Бишовець Л.Б.,Петрук О.М. – К.: УНДІВЕП, 2007. –– 71 с. 

16. Сафранов Т.А.- Екологічні основи природокористування.– 

Львів, 2006- 196 с. 
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