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ВСТУП 
 

Робоча програма нормативної навчальної дисципліни складена 

відповідно до «Навчальної програми нормативної дисципліни для 

підготовки студентів неекологічних спеціальностей у вищих 

навчальних закладах України», рекомендованої комісією з екології 

Науково-методичної Ради МОН України для використання у 

навчальному процесі (протокол № 3 від 5.05.06) та науково-

методичним центром вищої освіти МОН України для використання у 

навчальному процесі.  

Курс «Екологія» призначений для студентів 1-го курсу усіх 

неекологічних спеціальностей в Національному університеті водного 

господарства та природокористування. Методологія вивчення 

дисципліни виходить з принципу єдності комплексу екологічних та 

фахових знань, який охоплює розвиток у студентів екологічної 

свідомості, впровадження екологічного мислення для вирішення 

наукових і практичних завдань народного господарства.  

Предметом вивчення дисципліни є середовище існування людини, 

механізм управління процесами природокористування та охорони 

природи. При цьому  передбачається: засвоєння основних 

закономірностей взаємодії людини, суспільства і природи; 

ознайомлення з особливостями впливу антропогенних факторів на 

природне середовище; вивчення проблем, пов’язаних зі станом, 

охороною та раціональним використанням природних ресурсів; 

управління процесом природокористування.  

Міждисциплінарні зв’язки. Як галузь екологічної науки 

дисципліна ґрунтується на загальних екологічних законах і взаємодіє 

з природничими і технічними науками. Вивчення дисципліни 

базується на знаннях отриманих з таких навчальних дисциплін 

шкільного курсу як «Біологія», «Хімія», «Фізика», а отриманні 

знання будуть використовуватись у процесі вивчення дисциплін 

«Безпека життєдіяльності», «Охорона праці» та фахових дисциплін 

відповідно до спеціальності.  
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Анотація 

 
Сучасна екологія – це одна з головних фундаментальних 

комплексних наук про виживання на планеті Земля, завданням якої є 

пізнання законів розвитку і функціонування біосфери як цілісної 

системи під впливом природної і, головне, антропогенної діяльності, 

а також про визначення шляхів і засобів еколого-економічно 

збалансованого співіснування техносфери і біосфери.  

В цілому екологія XXI ст. представляє собою комплекс наук про 

будову, функціонування, взаємозв'язки багатокомпонентних і 

багаторівневих систем у Природі й Суспільстві та засоби кореляції 

взаємного впливу техносфери і біосфери з метою збереження 

людства і біосфери. 

Ключові слова: екологія, біосфера, ноосфера, природне 
середовище, антропогенне навантаження. 
 

Аbstract 

 

The modern ecology - is one of the main fundamental complex science 

of survival on planet Earth, which aims knowledge of the laws of 

development and functioning of the biosphere as a whole system under 

the influence of natural and, above all, human activities, as well as 

identify the ways and means of ecological and economically sustainable 

coexistence of technosphere and biosphere.  

In general, the ecology of the XXI century. is a complex of sciences 

about the structure, functioning, relationships of multi-tiered systems in 

nature and human society and correlation means of mutual influence of 

technosphere and biosphere to retain humanity and the biosphere. 

Key words: ecology, biosphere, noosphere, natural environment, 

anthropogenic loading. 
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1. Опис навчальної дисципліни 
Для спеціальностей: 141 - Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка; 029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа (Документознавство); 056 - Міжнародні економічні 

відносини; 051 – Економіка (Економічна кібернетика), 

Економіка (Управління персоналом та економіка праці); 072 – 

Фінанси, банківська справа та страхування і кредит; 071 - Облік 

і оподаткування; 073 – Менеджмент; 076 – Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність; 113 - Прикладна математика; 

151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології; 133 

– Галузеве машинобудування; 144 – Теплоенергетика; 145 – 

Гідроенергетика; 275 - Транспортні технології (автомобільний 

транспорт); 193 - Геодезія та землеустрій; 075 – Маркетинг; 242 

– Туризм; 122 - Комп’ютерні науки та інформаційні технології; 

123 - Комп’ютерна інженерія; 151 – Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології; 227 – Фізична 

реабілітація; 201 – Агрономія; 207 – Водні біоресурси та 

аквакультура; 081 – Право; 074 – Публічне управління та 

адміністрування; 184 – Гірництво; 275 – Транспортні 

технології; 103 – Науки про Землю (Геологія); 191 – 

Архітектура та містобудування; 274 - Автомобільний транспорт. 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна  

форма 

навчання 

Кількість 

кредитів – 3,0 

Галузь знань: 

відповідно до 

спеціальності 

Нормативна 

навчальна дисципліна 

141, 029, 056, 051, 072, 

071, 073, 076,  113, 151, 

133, 144 , 145,   275, 193, 

075, 242, 122, 123, 151, 

227, 201, 207, 081, 074, 
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184, 275, 103, 191 

Модулів - 1 

Ступень: бакалавр 

Рік підготовки 

Змістових 

модулів - 2 

1-й 1-й 

Семестр 

Загальна 

кількість годин 

- 90 

1 (2) 1 (2) 

Тижневих 

годин для 

денної форми 

навчання: 1 

аудиторних – 2 

самостійної 

роботи 

студента - 60 

Лекції 

16 2 

Лабораторні 

14 6 

Самостійна робота 

60 82 

Вид контролю 

залік залік 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять 

до самостійної роботи становить:  

для денної форми навчання – 33,3% до 66,7% 

для заочної форми навчання – 11,1% до 88,9% 

 
2. Мета та завдання дисципліни 

2.1.  Мета навчальної дисципліни 

Метою курсу є набуття студентами знань із різноманітних 

проблем у сфері природокористування та охорони навколишнього 

середовища, зокрема формування у студентів навичок аналізу і 

визначення економічної ефективності впровадження 

природоохоронних заходів та оцінки економічних збитків, що їх 

завдає народному господарству забруднення окремих компонентів 

природи. Значна увага має бути приділена регіональним 

особливостям впливу науково-технічного прогресу на природне 
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середовище, засвоєнню специфіки економічного обґрунтування 

природоохоронних заходів з різних галузей народного господарства.  

 

2.2. Завдання дисципліни 
Курс має на меті ознайомлення студентів з основними 

фундаментальними положеннями теоретичної екології, принципами 

функціонування біосфери, особливостями взаємозв’язків біосфери та 

техносфери з глобальними та регіональними екологічними 

проблемами, з проблемами ресурсно-еколого-економічного 

спрямування, а також з сучасними принципами та стратегією сталого 

розвитку суспільства. Задачі курсу: 

• розкрити предмет, методи і місце екології в системі 

природничих, соціально-економічних дисциплін, 

висвітлити її зміст і засади; 

• ознайомити з основними розділами екології, спираючись 

на сучасні досягнення екологічної науки і практики; 

• ознайомити з принципами раціонального 

природокористування; 

• сприяти формуванню екологічного світогляду майбутніх 

фахівців. 

Опанувавши курс студент повинен знати: 

• предмет і завдання сучасної екології як науки; 

• основні положення вчення В.І. Вернадського про біосферу 

та ноосферу; 

• геохімічну роль живих організмів, основні біогеохімічні 

цикли в біосфері; 

• особливості взаємодії і взаємозв’язків всіх компонентів у 

природно-соціально-економічній сфері; 

• основні глобальні екологічні проблеми та регіональні 

екологічні проблеми України; 

• засади сталого розвитку суспільства. 

Опанувавши курс студент повинен вміти: 

• враховувати екологічні аспекти під час аналізу та 

вирішення техніко-економічних проблем, реалізації 

програм розвитку підприємств, галузей виробництва; 

• знаходити і відокремлювати важливі екологічні аспекти в 

технічній та економічній інформації; 
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• оцінювати роль екологічних факторів у розвитку і 

функціонуванні різних об’єктів господарської діяльності. 

Компетенції: 

• здатність збирати, аналізувати та оцінювати екологічну 

інформацію з різних джерел; 

• здатність інтерпретувати та оцінювати інформацію щодо 

наслідків впливу господарської діяльності на навколишнє 

середовище. 

 
3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. 
Змістовий модуль 1. Загальні екологічні аспекти 

Тема 1. Екологія як наука, загальнонауковий підхід та 

методологія. Поняття про предмет екології. Історія становлення 

науки. Структура сучасної екології. Підходи та методи сучасної 

екології. Мета та завдання сучасної екології. Концепція стійкого 

розвитку суспільства. Основні екологічні закони та поняття.  

Тема 2. Вчення В.І. Вернадського про біосферу та ноосферу. 
Поняття про біосферу та її будову. Основні положення вчення В.І. 

Вернадського про біосферу. Компоненти біосфери. Екосистеми, 

біогеоценози. кругообіг речовин та енергії в біосфері. Вчення про 

ноосферу.  

Тема 3. Антропогенне вплив на навколишнє природне 

середовище. Регіональні екологічні проблеми в Україні. Природні 

ресурси України. Класифікація природних ресурсів. Еколого-

економічні проблеми використання природних ресурсів. Галузеві 

екологічні проблеми (відповідно до напряму підготовки).  
Тема 4. Нормування забруднюючих речовин в НС. Охорона  НС. 

Загальні підходи щодо нормування забруднюючих речовин в НС.  

Поняття про гранично - допустимі концентрації. Гранично - 

допустимі викиди та скиди. Нормування забруднюючих речовин в 

різних середовищах. Охорона водних, земельних ресурсів, 

атмосферного повітря, біорізноманіття.  

 

Змістовий модуль 2. Основи раціонального 

природокористування 

Тема 5. Господарський механізм управління в галузі 

природокористування та правове регулювання охорони 
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навколишнього середовища. Поняття господарського механізму 

управління природокористуванням та охороною навколишнього 

середовища. Державне управління в галузі природокористування. 

Основні функції та права Міністерства екології та природних 

ресурсів України. Державна екологічна інспекція. Законодавча база 

процесу природокористування та охорони НС в Україні. 

Тема 6. Екологічний моніторинг. Регіональні екологічні 
проблеми України. Основні завдання та мета екологічного 

моніторингу. Глобальна система моніторингу. Державний 

моніторинг в Україні. Рівні здійснення екологічного моніторингу.  

Регіональні екологічні проблеми пов'язані з використанням 

земельних та водних ресурсів. Стан атмосферного повітря. Аварія на 

ЧАЕС та її екологічні наслідки. Стан здоров'я населення України. 

Тема 7. Екологічна експертиза в Україні. Поняття екологічної 

експертизи. Об’єкти екологічної експертизи. Мета та завдання 

екологічної експертизи. Форми екологічної експертизи.  

Тема 8. Економічні методи управління процесом 

природокористування. Поняття про економічні методи управління 

процесом природокористування. Плата за ресурси як один з 

найголовніших економічних методів. Види платежів. 

Природоохоронні заходи. Еколого-соціально-економічні 

ефективність природоохоронних заходів. Показники ефективності у 

галузі охорони НПС. 

4.1. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 
Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому 

числі 
л п. с.р. л п. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Загальні екологічні аспекти 

Тема 1. Екологія як 

наука, 

загальнонауковий 

підхід та методологія 

8 2 - 6 8 - - 8 
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Тема 2. Вчення В.І. 

Вернадського про 

біосферу та ноосферу 

10 2 2 6 8 - - 8 

Тема 3. Антропогенне 

вплив на навколишнє 

природне середовище. 

Регіональні екологічні 

проблеми в Україні 

10 2 2 6 8 - - 8 

Тема 4. Нормування 

забруднюючих речовин 

в НС. Охорона  НС 

10 2 2 6 12 - 2 10 

Разом за змістовим 

модулем 1 
38 8 6 24 36 - 2 34 

Змістовий модуль 2. Основи раціонального природокористування 
Тема 5. Господарський 

механізм управління в 

галузі 

природокористування 

та правове 

регулювання охорони 

навколишнього 

середовища 

12 2 2 8 12 - 2 10 

Тема 6. Екологічний 

моніторинг. 

Регіональні екологічні 

проблеми України 

14 2 2 10 14 - - 14 

Тема 7. Екологічна 

експертиза в Україні 
14 2 2 10 15 1 - 14 

Тема 8. Економічні 

методи управління 

процесом 

природокористування 

12 2 2 8 13 1 2 10 

Разом за змістовим 

модулем 2 
52 8 8 36 54 2 4 48 

Усього годин 90 16 14 60 90 2 6 82 
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5. Теми лабораторних (практичних) робіт 

*Теми лабораторних (практичних) занять вибираються із 
запропонованого переліку: 

6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання: 

Підготовка до аудиторних занять - 0,5 год./1 год. занять – 

0,5х(16+14)=15 годин. 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Визначення органолептичних показників 

якості води  

2  

2 Визначення вмісту нітратів в сирих 

рослинних зразках 

2  

3 Оцінка впливу автотранспорту на стан 

атмосферного повітря 

2  

4 Визначення метеорологічних параметрів 

при відборах проб повітря 

2  

5 Визначення якості продуктів харчування 2  

6 Стандартизація та екологічне маркування 

продукції 

2 2 

7 Штрихове кодування продукції 2 2 

8 Розрахунок розмірів плати за забруднення 

атмосферного повітря 

2 2 

9 Імітаційна екологічна модель «Мала річка» 

на ПЕОМ 

2  

10 Імітаційна екологічна модель «Озеро на 

ПЕОМ 

2  

11 Вивчення структури популяцій перлівниці 

та беззубки 

2  

 Разом  14 6 
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Підготовка до контрольних заходів – 6 годин на 1 кредит – 6х3=18 
годин. 

Опрацювання окремих тем програми або її частин, які не 

виносяться на лекціях – 27 годин. 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів заочної форми 

навчання: 

Підготовка до аудиторних занять - 0,5 год./1 год. занять – 

0,5х(2+8)=5 годин. 

Підготовка до контрольних заходів – 6 годин на 1 кредит – 6х3=18 

годин. 

Опрацювання окремих тем програми або її частин, які не виносяться 

на лекціях – 57 годин. 

 
6.1. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Концепція стійкого розвитку суспільства. 

Роль екології у вирішенні загайних проблем 

сучасності. 

2 4 

2 Трофічні ланцюги живлення, трофічні 

піраміди. Екосистеми та біогеоценози. 

2 5 

3 Природні ресурси України – стан та темпи 

використання. 

2 4 

4 Міжнародне співробітництво в галузі 

охорони НПС. 

2 4 

5 Основні міжнародні угоди та програми в 

галузі охорони НПС. 

2 4 

6 Програми екологічного моніторингу. 

Міжнародне співробітництво. 

2 4 

7 Біосферні заповідники як база для 

проведення моніторингу. 

2 5 

8 Підготовка та проведення екологічної 

експертизи в Україні.  Міжнародний досвід. 

2 4 

9 Соціальна та екологічна ефективність 

природоохоронних заходів. 

2 4 

10 Проблема радіаційного забруднення 2 4 
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7. Методи навчання  

 Під час лекційного курсу застосовуються презентації 

(програмне забезпечення Power Point), дискусійне обговорення 

проблемних питань. На лабораторних та практичних заняттях 

використовуються лабораторна база кафедри, Internet- ресурси 

сайтів, що містять інформацію про екологічний стан 

компонентів навколишнього природного середовища.  

8. Методи контролю 
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

«Основи екології» («Екологія») проводиться в усній та письмовій 

формі. Контрольні завдання за змістовним модулем включають 

тестові питання.   

Основними критеріями, що характеризують рівень 

компетентності студента при оцінюванні результатів поточного та 

підсумкового контролів є: 

- виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені 

робочою програмою навчальної дисципліни; 

- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що містяться в основних та додаткових 

рекомендованих літературних джерелах; 

- характер відповіді на поставлені питання (чіткість, 

лаконічність, логічність, послідовність тощо); 

- вміння застосовувати теоретичні положення під час 

розв’язання практичних задач. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних заняттях та консультаціях, результати 

самостійної роботи студентів) проводиться за такими критеріями (у 

% від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до 

цілого числа). 

території України. 

11 Наслідки несприятливої екологічної 

ситуації в регіонах України. 

2 5 

12 Глобальні екологічні проблеми людства. 2 5 

13 Проблема зміни клімату на планеті. 3 5 

 Разом  27 57 
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0% - завдання не виконане; 

40% - завдання виконане частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

60% - завдання виконане повністю, але містить суттєві в  

розрахунках або методиці; 

80% - завдання виконане повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірність, висновки, оформлення тощо); 

100% - завдання виконане правильно, вчасно і без зауважень. 

Контроль самостійної роботи з тем і питань, які не розглядалися 

під час аудиторних занять здійснюється шляхом:  

• перевірки викладачем наявності текстів законспектованих 

тем і питань (лекційний  конспект); 

• включення питань тем самостійного вивчення до 

підсумкового тестового контролю знань (тести). 

Підсумковий контроль знань відбувається на заліку у вигляді 

тестів. Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали 

оцінювання. 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
 

40 
 

100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

7 7 8 8 7 8 7 8 

Шкала оцінювання 
Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 відмінно   

82-89 
добре  

74-81 

64-73 
задовільно  

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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10. Методичне забезпечення 
1. Ліхо О.А., Матушевська Н.Р. Навчально-методичний комплекс 

дистанційного курсу «Екологія» для напрямів підготовки «Економіка 

підприємства», Облік і аудит», «Фінанси та кредит». - Електронний 

засіб навчального призначення системи дистанційного навчання. 

(Затверджено наказом ректора НУВГП 30 травня 2012 р. за № 364. 

Сертифікат – ДК № 013/008. 

2. 05-02-08. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з 

дисципліни «Екологія (Основи екології)» Ч. 1. (практичні роботи 

№1-3) для студентів усіх спеціальностей НУВГП денної та заочної 

форм навчання / Клименко М.О. Ліхо О.А., Троцюк В.С., Шевчук 

І.В.,  Михальчук М.А., Буднік З.М. – Рівне: НУВГП, 2016, - 35 с. 

[Електронний ресурс ]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/7265/1/05-02-08.pdf 

3. 05-02-03. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з 

дисципліни «Екологія» для студентів спеціальності 207 «Водні 

біоресурси та аквакультура» денної форми навчання / Михальчук М. 

А., Залеський І. І., Буднік З. М. Рівне: НУВГП, 2016, - 19 с. 

[Електронний ресурс ]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/5136/1/05-02-03.pdf 

 
11. Рекомендована література 

Базова  
1. Клименко М.О. Екологія: Навчальний посібник/ М.О. Клименко, 

О.А. Ліхо, Н.Р. Матушевська, І.І. Статник, М.А. Михальчук та ін. – 

Рівне: НУВГП, 2008. – 404 с. 

2. Клименко М.О., Ліхо О.А., Турчина К.П., Борщевська І.М.,             

Михальчук М.А., Буднік З.М. Лабораторний практикум із загальної 

екології (та неоекології). Навч. посібник. – Рівне : НУВГП, 2017. –

272 с.  

3. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон 

України від 25 червня 1991 p. № 1264-ХІІ // Відомості Верховної 

Ради України. - 1991. - № 41. - Ст. 546 

3. Білявський Г.О. Екологія (теорія та практикум). Видання 

третє/ Г.О. Білявський, Л.І. Бутченко – К.: Лібра, 2006. – 368 с. 
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4. Злобін Ю. А. Основи екології: Підручник / Ю. А. Злобин — К.: 

Лібра, 1998 —248 с.  

5. Злобін Ю.А. Загальна екологія.: Навчальний посібник./Ю.А. 

Злобін, Н.В. Кочубей - Суми: ВТД „Університетська книга”,2003.- 

416 с. 

6. Кучерявий В.П. Екологія / В.П. Кучерявий. — Львів: Світ, 2000. — 

386 с. 

7. Петров К.М. Общая экология: Взаимодействие общества и 

природы / К.М. Петров. — Изд. 2-е. — СПб: Химия. 1998. - 352 с. 

8. Основи екології. Екологічна економіка та управління 

природокористуванням: Підручник/ За заг. ред., Л.Г. Мельника, М.К. 

Шапочки. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2005. – 759 с. 

 
Допоміжна  

1. Яцик А.В. Экономические основы рационального 

водопользования / А.В. Яцик. — К.: Генеза, 1997. — 640 с. 

3. Мельник Л.Г. Основи стійкого розвитку / Л.Г. Мельник. – Суми:  

Університетська книга. – 2005р. – 654 с. 

4. Кучерявий В.П. Екологія / В.П. Кучерявий. – Львів: Світ. – 2000р. 

– 499с. 

5. Данилишин Б.М. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку 

України / Б.М. Данилишин, С.І. Дорогунцов та ін. – К., - 1999р. – 

715с. 

9.Білявський Г.О. Основи екологічних знань/ Г.О. Білявський ., та ін. 

– К.: Либідь, 2004.  - 408 с. 

10. Основи стійкого розвитку: Навчальний посібник / За ред., Л.Г. 

Мельника. – Суми: ВТД „Університетська книга”,2005. – 654 с. 

11. Реймерс Н. Ф. Природопользование: Слов.-справ. / Н.Ф. Реймерс. 

— М.: Мысль, 1990. — 646 с. 

 

Електронний репозиторій НУВГП 
 

1. Клименко М.О. Екологія: Навчальний посібник/ М.О. Клименко, 

О.А. Ліхо, Н.Р. Матушевська, І.І. Статник, М.А. Михальчук та ін. – 

Рівне: НУВГП, 2008. – 404 с. [Електронний ресурс ]. – Режим 

доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/2270/1/074%20zah.pdf 

2. Залеський І.І. Екологія людини: Підручник. Друге видання 

перероблене і доповнене / І.І. Залеський, М.О. Клименко. – Рівне: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17

НУВГП, 2013. – 385 с. [Електронний ресурс ]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/2729/1/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1

%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%86.%D0%86.%20%D0%95%D0%BA%D

0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%BB%D1%8E%D0%B

4%D0%B8%D0%BD%D0%B8.pdf 

12. Інформаційні ресурси 

1. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.rada.kiev.ua/ 

2. Державний комітет статистики України /  [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

3. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  http://www.nbuv.gov.ua/ 

4. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, 

майдан Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.libr.rv.ua/ 

5. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. 

Київська, 44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.cbs.rv.ua/ 

6. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-

biblioteka , http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php    

 

 

 

 

 

 

 

Професор кафедри екології, 

технології захисту навколишнього 
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