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Вступ 

 

Самостійна робота здобувачів по закріпленню знань, отриманих при 

вивченні теоретичного матеріалу з екологічних дисциплін, подається у 

вигляді курсової роботи за обраною здобувачем темою. 

Мета курсової роботи - закріплення і поглиблення знань, а також 

вироблення навичок наукового дослідження, творчого мислення, вміння 

самостійно вирішувати поставлені перед здобувачем завдання. Виконання 

роботи дозволить поглибити рівень знання досліджуваної проблеми. 

Основними завданнями здобувачів при виконанні курсової роботи є: 

1. Оволодіти прийомами складання змісту курсової роботи за заданою 

темою. 

2. Навчитися підбирати наукову літературу з теми дослідження і 

аналізувати подану в ній інформацію. 

3. Розвинути здібності логічно грамотно висловлювати і обгрунтовувати 

точку зору за заданою проблематикою. 

4. Освоїти і вільно оперувати екологічними категоріями і поняттями. 

5. Набути досвід в оформленні та захисті курсової роботи. Курсова 

робота носить реферативний характер і базується на вивченні вітчизняної та 

зарубіжної наукової літератури: монографії, наукові статті та рекомендації, 

дисертації, наукові звіти. 

Оцінка враховується при призначенні стипендії за підсумками сесії, а 

також в особистому рейтингу здобувача з екологічних дисциплін. 

 

1. Вибір теми 

Здобувач повинен обрати тему на початку семестру, захист роботи 

проводиться в кінці семестру. Теми курсових робіт затверджуються 

кафедрою. Вибираючи тему, потрібно виходити з реальних можливостей 

здобувача зібрати необхідний матеріал - фактичний, дослідний, 

бібліографічний тощо. При виборі теми потрібно також виходити з 
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можливостей використання матеріалів курсової роботи для подальшого 

розвитку, розширення і поглиблення даної теми в подальших науково-

дослідних роботах. Тема повинна бути актуальною, мати теоретичне і по 

можливості практичне значення. Розробка обраної теми повинна носити 

дослідницький характер і передбачати всебічну характеристику об'єкта. 

Написання курсової роботи слід розпочинати зі складання попереднього 

плану. Спочатку він є проектом дослідження, який в подальшому може 

змінюватися. Остаточний варіант плану повинен бути узгоджений з 

науковим керівником. Всі питання плану повинні бути логічно пов'язані, 

кожен попередній етап (пункт) повинен обумовлювати наступний і в 

сукупності давати відповідь на поставлене запитання, тобто розкривати суть 

теми. 

Зміст роботи (план) складається на підставі таких вимог: 

- план повинен містити питання, необхідні для повного і глибокого 

розкриття теми; 

- план повинен передбачати послідовне, логічне, взаємопов’язане 

розкриття теми; 

- не повинно бути питань, відповіді на які частково або повністю 

містяться в попередніх або наступних розділах роботи. 

 

2. Робота з літературними джерелами 

Наступний етап підготовки роботи - огляд наукової та практичної 

літератури. Без глибокого вивчення висвітлених у ЗМІ аспектів 

досліджуваної проблеми написати якісну роботу неможливо. Поряд з 

базовими знаннями в певній галузі необхідно володіти інформацією про 

сучасні течії і тенденції розвитку даного напряму, про позиції провідних 

вчених, про проблеми, що обговорюються в даний час тощо. 

Починати роботу слід з підбору літератури, яка розкриває теоретичні 

аспекти досліджуваного питання - підручників, монографій і журнальних 

статей, після цього використовувати інструктивні матеріали. Критерієм 
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оцінки прочитаного є можливість його практичного використання в роботі. 

При використанні джерела слід обов'язково внести його в список літератури. 

Необхідно орієнтуватися на останні дані з відповідної проблеми, спиратись 

на найавторитетніші джерела. При відборі фактів з літературних джерел 

потрібно підходити до них критично. 

При написанні курсової роботи рекомендується вивчити не менше 20-25 

джерел. 

 

3. Робота над змістом 

Текст курсової роботи повинен бути структурований - розділений на 

окремі частини (розділи), виділення яких зумовлено внутрішньою логікою 

дослідження. У кожній роботі повинні бути наявні такі обов'язкові розділи: 

- Вступ 

- Основна частина роботи (зазвичай ділиться на розділи, підрозділи). 

- Висновки. 

- Список використаних джерел. 

У роботу можуть бути введені і додаткові розділи: 

- Додаток. 

- Тезаурус (термінологічний словник). 

- Список скорочень. 

На титульному аркуші вгорі вказується найменування Міністерства, 

ЗВО, факультету, кафедри (додаток 2). У центрі листа наводиться тема 

курсової роботи, в нижній правій частині виконавець і керівник (і) курсової 

роботи. Місце і рік написання наводиться в центрі останнього рядка 

титульного аркуша. 

Вступ - це вступна частина роботи, в якій необхідно: 

- обґрунтувати вибір теми і показати її актуальність, ступінь її 

вивченості в науці, розкрити її теоретичну або практичну значимість; 

- чітко і однозначно сформулювати мету дослідження; 
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- сформулювати завдання дослідження, які відображають основні 

засоби шляху до мети (тобто по суті завдання – плановані дії); 

- розкрити структуру роботи; 

- відзначити методи дослідження (якщо вони застосовувалися). 

Метою роботи може бути дослідження і теоретичне обгрунтування 

чого-небудь або складання характеристики об'єкта, розробка методів 

(методики) проведення (вивчення), розробка плану (програми, проекту ...). 

Завдання, намічені для досягнення поставленої мети, можуть виглядати 

як: 

- зібрати (провести) ... 

- систематизувати ... 

- проаналізувати ... 

- узагальнити ... 

- виділити ... 

- розрахувати (визначити) ... 

- вивчити (розглянути) ... 

- виявити (показати, довести, обгрунтувати) ... 

Не слід намічати великої кількості завдань, їх оптимальне число 3-5 і 

зазвичай воно співвідноситься з кількістю розділів роботи. 

Основна частина курсової роботи - виклад літературного огляду 

зробленого здобувачем. Як правило, в цій частині проводиться огляд джерел 

і літератури з обраної теми, виклад сучасного стану питання, його короткої 

історії, формулювання висновків і їх аргументація. Дається порівняльний 

аналіз і оцінка різних підходів до вирішення поставленої проблеми різними 

авторами. У теоретичному огляді не слід прагнути до викладу всього 

вивченого матеріалу, перераховуючи одну за одною прочитані книги і статті. 

Необхідно розкрити суть питання, головні положення і провідні ідеї 

відповідно до поставлених завдань, тобто огляд повинен носити не 

хронологічний, а проблемний характер. 
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Відповідно до наміченої мети, завдань та логіки дослідження основна 

частина роботи складається з декількох розділів, кожен з яких ділиться на 

пункти і підпункти. Назви розділів не повинні збігатися з назвою роботи, 

відповідно назви підрозділів не повинні збігатися з назвою розділів. Не 

можна називати розділи курсової роботи в стилі газетної або журнальної 

публіцистики. Назва будь-якої частини має чітко відповідати її змісту. 

Окремі розділи і підрозділи повинні представляти собою логічно завершені 

розділи роботи. На використання літератури в обов'язковому порядку 

необхідно робити посилання. Кожен розділ роботи повинен закінчуватися 

короткими висновками, викладеними в декількох коротких пропозиціях. 

Висновки не повинні бути цитатами з документів або вивченої літератури - їх 

слід формулювати самостійно. 

Висновки роботи служать для підведення загальних підсумків. У 

висновках не слід переказувати зміст роботи, висновки повинні бути 

короткими і відповідати сформульованим у вступі меті і завданням курсової 

роботи. Кожен висновок рекомендується виділити в окремий абзац. У цьому 

розділі курсової доречно також оцінити перспективи подальших досліджень 

по даній темі, намітити цілі і завдання подальших етапів дослідження, якщо 

дана робота є основою для випускної кваліфікаційної роботи. 

Список використаних джерел - показує ступінь вивченості даної теми, 

і глибину авторської роботи над темою. Список являє собою перерахування 

всіх документів, монографій, книг, статей та інших публікацій на які в роботі 

зроблено посилання. 

Книги та статті розміщуються в списку алфавітному порядку прізвищ 

авторів. Якщо у одного учасника кілька робіт різних років, то першою 

ставиться найбільш рання робота, а решта в порядку зростання. Всі 

публікації, включені в список, нумеруються. Нумерація повинна бути 

наскрізною. Зразок оформлення списку використаних джерел поданий у 

додатку 5. 
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Додаток до курсової роботи зазвичай включає допоміжні і додаткові 

матеріали: схеми, географічні карти, фотографії, таблиці, методики, графіки, 

дидактичні матеріали та ілюстрації до основного тексту. Кожна 

систематизована група матеріалів, який додається до роботи, вважається 

окремим додатком. Додатки нумеруются по порядку, кожному дається 

самостійна назва, характеризує його, і кожен оформляється на окремих 

аркушах. Приклади змісту курсової роботи представлені в додатку 4. 

Тезаурус - індивідуальний словник автора, в який включаються наукові 

терміни, використані в роботі. 

Список скорочень найчастіше включає стандартні абревіатури, 

прийняті в біологічній науковій літературі. Не рекомендується без особливої 

необхідності використовувати нестандартні скорочення. 

Робота повинна бути ретельно відредагованою, підписаною автором 

відразу після висновків і зброшурованою в жорсткій палітурці. 

 

4. Оформлення курсової роботи  

Загальний обсяг курсової роботи - 25-35 сторінок (включаючи додатки). 

Список використаних джерел та додаток до зазначеного об'єкту не входить. 

Текст поміщається на одному боці аркуша формату А4, друкується через 1,5 

інтервал з застосуванням 14 розміру шрифту Times New Roman. Текст 

повинен бути відформатований по ширині сторінки. Кожна сторінка має 

однакові поля: ліве поле - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє по 20 мм. 

Абзацний відступ повинен бути рівним 12,5 мм. Нумерація сторінок 

проводиться внизу, по середині і починається з титульного аркуша, на якому 

цифра «1» не ставиться. На наступних сторінках номер проставляється в 

середині нижньої частини листа. Нумерація сторінок наскрізна, включаючи 

додаток. Кожна структурна частина роботи починається з нової сторінки. 

Глави нумеруються арабськими цифрами. У межах одного розділу 

можуть бути виділені підрозділи, які нумеруються також арабськими 

цифрами. Номер підрозділу складається з номера розділу і номера самого 
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підрозділу між якими ставиться крапка. В кінці номера підрозділу крапка не 

ставиться (1.1 - перший підрозділ першого розділу). Пункти, при їх 

виділенні, нумеруються в межах кожного підрозділу (1.2.1 - перший пункт 

другого підрозділу першого розділу). Рубрик (підрозділів, пунктів) одного 

рангу в тексті повинно бути не менше двох. 

Особливості оформлення заголовків наступні: шрифт - Times New 

Roman, розмір - 14 пт., накреслення - напівжирне, міжрядковий інтервал - 

полуторний, форматування - по центру. Якщо заголовок складається з двох 

речень, їх розділяють крапкою. Крапка в кінці заголовка не ставиться. 

Перенесення слів в заголовках не допускаються. 

Викладати зібраний матеріал слід чітко, використовуючи наукову 

термінологію, уникаючи повторень і загальновідомих положень. Пояснювати 

треба тільки маловідомі або суперечливі поняття, роблячи посилання на 

авторів. Основною вимогою до оформлення курсової роботи є наявність 

бібліографічних посилань на джерела цитованих матеріалів. Бібліографічне 

посилання містить відомості про джерела інформації, що міститься в роботі, і 

підтверджує, що даний матеріал виявлено автором курсової роботи в 

документі, монографії або іншій публікації. 

Посилання на використовувані джерела виробляються в кінці речення 

(абзацу) або в самому реченні. Зверніть увагу на приклади оформлення 

посилань: 

1. Е. Геккель писав: «Екологія - це загальна наука про відносини 

організмів до навколишнього середовища» (Дре Ф., 1976). 

2. У дослідженнях Н. Жмура (2013) розглядаються різні технологічні та 

біохімічні процеси очищення стічних вод на з-спорудах з аеротенків.  

3. У процесі вивчення екобіоморфа деревних рослин В. Сукачов (1944) 

враховував зовнішній вигляд, спосіб харчування, листопадні або вічнозелені, 

тіньовитривалість та ін. ознаки (Сукачов В.Н., 1944).    

Якщо джерело літератури містить кілька прізвищ авторів, то всі вони 

перераховуються у посиланні (наприклад: А. Пономарьова, М. Плотнікова). 
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У тому випадку, якщо авторів більше чотирьох, то посилання оформляється 

наступним чином (наприклад: Н. Реймерс та ін., 1980). Можливий варіант 

оформлення посилання на ряд робіт одного або декількох авторів різних 

років видання, наприклад, (О. Орлов 1985, 1999, 2013). 

Неприпустимі «опосередковані посилання», при яких автор 

використовує цитату з будь-якого дослідження, але при цитуванні посилання 

на те дослідження, звідки реально взята інформація немає. Якщо автору 

вкрай необхідно і принципово важливо вказати на першоджерело відомостей, 

то можлива подвійне посилання із зазначенням відомостей як про 

першоджерело, так і про дослідження, з якого інформація запозичена, 

наприклад, (Н. Брем 1899, цит. За Н. Івановим, 2013). Всі джерела, на які є 

посилання в роботі, повинні бути включені в список використаної 

літератури. 

Можливе використання Інтернет-ресурсів з обов'язковим вказанням 

автора, року і електронного посилання. 

Посилання може бути не тільки на автора, а й назва самого джерела, 

наприклад: 

1. Ацетогенна або кисла фаза генерації біогазу ТПВ здійснюється двома 

групами ацетогенних бактерій: перша група утворює ацетат з виділенням 

водню, друга призводить до утворення оцтової кислоти шляхом 

використання водню для відновлення вуглекислого газу (Утворення метану 

мікрофлорою ..., 1989). У списку літератури дане джерело оформлені 

наступним чином: Утворення метану мікрофлорою грунту полігону твердих 

побутових відходів / А. Н. Ножевнікова [та ін.]. Мікробіологія. 1989. Т. 58, 

вип. 5. С. 859-863.  

Цифровий матеріал наводиться у вигляді таблиць. У тексті таблиця 

зазвичай поміщається відразу ж після першої згадки про неї. Заголовок 

таблиці оформляється таким шрифтом і інтервалом аналогічним оформлення 

даних в таблиці. Якщо для таблиці мало місця на решті частини сторінки, то 

частина таблиці переноситься на наступну сторінку, або вся таблиця 

розміщується на окремій сторінці. При перенесенні частини таблиці на інший 
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аркуш заголовок поміщають тільки над першою частиною, над подальшими 

частинами пишуть: «Продовження таблиці 1». 

Приклад. 

Склад стічних вод визначається джерелом походження (таблиця 1). 

Таблиця 1 

Фізико-хімічні показники стічних вод деяких пропромислових підприємств, 

мг / л (А. Попов, 2015) 

  

Показник 

Металургійний 

комбінат 1 

Пивзавод Швейна фабрика 

щільний залишок 600 1400 1200 

зважені речовини 500 470 170 

азот амонійний - 45 12 

фосфати - 15 1 

інтенсивність 

забарвлення по 

розведенню, мг / л 

- - 1: 150 

БПК5 - 360 200 

БПК повн - 580 250 

ГДК 50 830 600 

pH 8 7,2 9 

Примітки: 

1. Дані представлені на прикладі Уманського пивзаводу. 

2. «-» забруднювач частіше за все не присутній.  

 

Якщо таблиця розміщується на трьох і більше сторінках, то на останній 

сторінці місця розміщення таблиці вгорі праворуч пишуть «Продовження 

таблиці 1». Кожна таблиця повинна мати заголовок, що розкриває її зміст, 

номер і посилання на джерело літератури. Назва таблиці прописується також 

як і основний текст роботи, не підкреслюється і не виділяється шрифтом або 

курсивом. 

У вертикальних графах вказуються найменування та одиниці 

вимірювання показників. Якщо значення (напис) в осередку не наводиться, 

то в ній ставиться прочерк. 

Таблиці не повинні бути завантажені другорядною інформацією. 

Необхідні пояснення даються в примітці до таблиці. Примітки підписуються 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A4%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2584%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258B
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D0%25B8%25D0%25BE%25D1%2585%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D0%25BA%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://ru.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3D%25D0%25A5%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D0%25BA%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%26action%3Dedit%26redlink%3D1
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C
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меншим шрифтом ніж текст таблиці і послідовно нумеруються арабськими 

цифрами. Якщо приміток кілька, то після слова «Примітки» ставлять 

двокрапку, наприклад: Примітки: 

1 ... 

2 ... 

Якщо примітка одна, то її не нумерують і після слова «Примітка» 

ставлять крапку. 

Основні положення, що випливають з таблиці, коментуються в тексті з 

наведенням найбільш важливих цифрових показників і посиланням на неї. 

Ілюстрація повинна мати назву, яку розміщують під нею. Обов'язковою 

є наявність посилання на рисунок в тексті із зазначенням номера. 

При необхідності під ілюстрацією розміщують також пояснювальні дані 

(підрисунковий текст). 

Нумерація таблиць, рисунків (окремо для таблиць і рисунків) повинна 

бути наскрізною для всієї роботи. Якщо в роботі всього одна таблиця або 

рисунок, то їх все одно нумерують (Рисунок 1 або Таблиця 1). Формули і 

розрахунки повинні органічно вписуватися в текст, не пориваючи його 

граматичної структури. Пояснення значень символів і чисел (коефіцієнт) слід 

наводити безпосередньо під формулою в тій же послідовності, в якій вони 

наведені у формулі. Формули слід розташовувати по центру рядка і 

нумерувати (наскрізна нумерація формул в тексті) арабськими цифрами в 

круглих дужках. 

Інтервали величин у вигляді «від і до» записуються через тире, 

наприклад, 8-12% або з 5-7 і до 65-70%. 

Мова і стиль курсової роботи. Для написання курсової роботи 

використовується науковий стиль викладу матеріалу. Такий стиль має на 

увазі відмову від «розмовних» мовних зворотів і мовних штампів, зайвих 

вступних слів. Текст роботи не повинен бути емоційно забарвлений - він 

повинен показувати об'єктивність авторського підходу до досліджуваних 

явищ. Наукові роботи прийнято писати в безособовій формі, тому не можна 
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вживати авторський особистий займенник «Я». В роботі необхідно 

дотримувати однаковості термінології. У тексті роботи всі слова, як правило, 

слід писати повністю, однак є ряд загально уживаних скорочень, які широко 

застосовуються в науковій літературі. Зокрема, в скороченому вигляді 

записуються: 

1) одиниці вимірювання (при цифрах), наприклад: метр - м, сантиметр - 

см, міліметр - мм, гектар - га, атмосфера - атм., ампер - А, тонна - т, центнер - 

ц, кілограм - кг, грам - г, секунда - с, хвилина - хв, час - ч; 

2) посади і звання (при прізвища), наприклад: завідувач - зав., заступник 

- заст., виконуючий обов'язки - в.о., помічник - пом., інженер - інж., академік 

- акад., член-кореспондент - чл.-кор., професор - проф., доцент - доц., 

асистент - асист., старший науковий співробітник - с. н. с. тощо; 

3) інші позначення: область - обл. (при назві), район - р-н (при назві), 

місто – м. (при назві), село - с. (при назві),  річка - р. (при назві), озеро - 

оз. (при назві), вік, століття - в., ст. (при цифрах), рік, роки – р., рр. (при 

цифрах), мільярд - млрд, мільйон - млн, тисяча - тис., гривня - грн., копійка - 

коп., тобто - тобто, та інші - та ін. (в кінці речення), та інші - тощо (в кінці 

речення), дивись - див., таблиця - табл. (при цифрах), частина - ч. (при 

цифрах), пункт - п. (при цифрах), розділ - розд. (при цифрах), сторінка - 

с. (при цифрах), рисунок - рис. (при цифрах). Офіційно узаконено скорочене 

найменування багатьох установ, організацій, підприємств. 

 

5. Оформлення списку використаних джерел 

У списку джерел включаються тільки ті, на які в тексті курсової роботи 

зроблені посилання. У ньому містяться порядковий номер, прізвища та 

ініціали авторів, назва джерела, місце видання, видавництво, рік видання, 

сторінки, в разі необхідності вказується адреса електронного ресурсу, де 

розміщений джерело. Список складається в алфавітному порядку, на початку 

вказуються вітчизняні, потім зарубіжні джерела. При наявності декількох 

робіт одного автора вони розміщуються в хронологічному порядку. Роботи 



 

 

14 

цього ж автора з співавторами слідують нижче, спочатку з одним, потім з 

двома, трьома співавторами також в хронологічному порядку. Нижче 

наводяться приклади оформлення різних джерел. 
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організацією : навч. посіб. 2-ге вид., доп. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 
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Бікулов Д. Т, Чкан А. С., Олійник О. М., Маркова С. В. 

Менеджмент : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 360 с. 
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330 с. 
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488 с. 

Адміністративно-правова освіта у персоналіях : довід. / за заг. ред.: 

Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. Київ : Ін Юре, 2015. 352 с. 

Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої 

освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 5-

6 жовт. 2017 р. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 216 с. 

Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. 

пр. / редкол.: П. М. Рудяков (відп. ред.) та ін. Київ : Ін-т всесвітньої 

історії НАН України, 2016. 306 с. 

Антологія української літературно-критичної думки першої 

половини ХХ століття / упоряд. В. Агеєва. Київ : Смолоскип, 2016. 
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904 с. 

Багатотомні видання 

Енциклопедія Сучасної України / редкол.: І. М. Дзюба та ін. Київ : 

САМ, 2016. Т. 17. 712 с. 

Лодий П. Д.  Сочинения : в 2 т. / ред. изд.: Н. Г. Мозговая, 

А. Г. Волков ; авт. вступ. ст. А. В. Синицына. Киев ; Мелитополь : 

НПУ им. М. Драгоманова ; МГПУ им. Б. Хмельницкого, 2015. Т. 1. 

306 с. 

Новицкий О. М.  Сочинения : в 4 т. / ред. изд.: Н. Г. Мозговая, 

А. Г. Волков ; авт. вступ. ст. Н. Г. Мозговая. Киев ; Мелитополь: 

НПУ им. М. Драгоманова ; МГПУ им. Б. Хмельницкого, 2017. Т. 1. 

382 с. 

Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5 т. / Акад. 

прав. наук України. Харків : Право, 2009. Т. 2 : Конституційні засади 

правової системи України і проблеми її вдосконалення / заг. ред. 

Ю. П. Битяк. 576 с. 

Кучерявенко Н. П.  Курс налогового права : в 6 т. Харьков : Право, 

2007. Т. 4 : Особенная часть. Косвенные налоги. 536 с. 

Автореферати 

дисертацій 

Бондар О. Г. Земля як об'єкт права власності за земельним 

законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.06. Київ, 2005. 20 с. 

Гнатенко Н. Г. Групи інтересів у Верховній Раді України: сутність і 

роль у формуванні державної політики : автореф. дис. ... канд. політ. 

наук : 23.00.02. Київ, 2017. 20 с. 

Кулініч О. О. Право людини і громадянина на освіту в Україні та 

конституційно-правовий механізм його реалізації : автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.02. Маріуполь, 2015. 20 с. 

Дисертації 

Авдєєва О. С. Міжконфесійні відносини у Північному Приазов'ї 

(кінець XVIII - початок XX ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / 

Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2016. 301 с. 

Левчук С. А. Матриці Гріна рівнянь і систем еліптичного типу для 

дослідження статичного деформування складених тіл : дис. ... канд. 

фіз.-мат. наук : 01.02.04. Запоріжжя, 2002. 150 с. 

Вініченко О. М. Система динамічного контролю соціально-

економічного розвитку промислового підприємства : дис. ... д-ра 

екон. наук : 08.00.04. Дніпро, 2017. 424 с. 

Законодавчі та 

нормативні 

документи 

Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с. 

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Голос 

України. 2017. 27 верес. (№ 178-179). C. 10–22. 

Повітряний кодекс України : Закон України від 19.05.2011 р. № 

3393-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 48-49. Ст. 536. 

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Дата 

оновлення: 28.09.2017. 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 

15.11.2017). 

Деякі питання стипендіального забезпечення : Постанова Кабінету 

Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1050. Офіційний вісник 

України. 2017. № 4. С. 530–543. 

Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з 

питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки : Указ 

Президента України від 21.02.2017 р. № 43/2017. Урядовий кур'єр. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
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2017. 23 лют. (№ 35). С. 10. 

Про затвердження Вимог до оформлення дисертації : наказ 

Міністерства освіти і науки від 12.01.2017 р. № 40. Офіційний вісник 

України. 2017. № 20. С. 136–141. 

Інструкція щодо заповнення особової картки державного 

службовця : затв. наказом Нац. агентства України з питань Держ. 

служби від 05.08.2016 р. № 156. Баланс-бюджет. 2016. 19 верес. (№ 

38). С. 15–16. 

Архівні документи 

Лист Голови Спілки «Чорнобиль» Г. Ф. Лєпіна на ім’я Голови Ради 

Міністрів УРСР В. А. Масола щодо реєстрації Статуту Спілки та 

сторінки Статуту. 14 грудня 1989 р. ЦДАГО України (Центр. держ. 

архів громад. об'єднань України). Ф. 1. Оп. 32. Спр. 2612. Арк. 63, 64 

зв., 71. 

Матеріали Ради Народних комісарів Української Народної 

Республіки. ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищ. органів влади 

та упр. України). Ф. 1061. Оп. 1. Спр. 8–12. Копія; Ф. 1063. Оп. 3. 

Спр. 1–3. 

Наукове товариство ім. Шевченка. Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника 

НАН України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 78. Арк. 1–7. 

Патенти 

Люмінісцентний матеріал: пат. 25742 Україна: МПК6 С09К11/00, 

G01Т1/28, G21НЗ/00. № 200701472; заявл. 12.02.07; опубл. 27.08.07, 

Бюл. № 13. 4 с. 

Спосіб лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності у 

дітей: пат. 76509 Україна. № 2004042416; заявл. 01.04.2004; опубл. 

01.08.2006, Бюл. № 8 (кн. 1). 120 с. 

Препринти 

Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. Про точність 

визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-

методами. Чорнобиль : Ін-т з проблем безпеки АЕС НАН України, 

2006. 7, [1] с. (Препринт. НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС; 

06-1). 

Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. Расчеты параметров радиационного 

повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ / ANL 

USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем 

электронов. Харьков : ННЦ ХФТИ, 2006. 19 с.: ил., табл. (Препринт. 

НАН Украины, Нац. науч. центр«Харьк. физ.-техн. ин-т»; 

ХФТИ2006-4). 

Стандарти 

ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення публікацій у журналах і 

збірниках. [Чинний від 2010-02-18]. Вид. офіц. Київ, 2010. 16 с. 

(Інформація та документація). 

ДСТУ ISO 6107-1:2004. Якість води. Словник термінів. Частина 1 

(ISO 6107-1:1996, IDТ). [Чинний від 2005-04-01]. Вид. офіц. Київ : 

Держспоживстандарт України, 2006. 181 с. 

ДСТУ 3582:2013. Бібліографічний опис. Скорочення слів і 

словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила(ISO 

4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). [На заміну ДСТУ3582-97; чинний 

від 2013-08-22]. Вид. офіц. Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. 

15 с. (Інформація та документація). 

Каталоги 
Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / 

Донец. ботан. сад НАН Украины. Донецк : Лебедь, 2005. 228 с. 
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Історико-правова спадщина України : кат. вист. / Харків. держ. наук. 

б-ка ім. В. Г. Короленка; уклад.: Л. І. Романова, О. В. Земляніщина. 

Харків, 1996. 64 с. 

Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : кат.-довід. / авт.-

упоряд.: М. Зобків та ін. ; Упр. культури Львів. облдержадмін., 

Львів. іст. музей. Львів : Новий час, 2003. 160 с. 

Бібліографічні 

покажчики 

Боротьба з корупцією: нагальна проблема сучасності : бібліогр. 

покажч. Вип. 2 / уклад.: О. В. Левчук, відп. за вип. Н. М. Чала ; 

Запорізький національний університет. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 60 с. 

Микола Лукаш : біобібліогр. покажч. / уклад. В. Савчин. Львів : Вид. 

центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. 356 с. (Українська біобібліографія ; 

ч. 10). 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича в 

незалежній Україні : бібліогр. покажч. / уклад.: Н. М. Загородна та 

ін.; наук. ред. Т. В. Марусик; відп. за вип. М. Б. Зушман. Чернівці : 

Чернівецький національний університет, 2015. 512 с. (До 140-річчя 

від дня заснування). 

Лисодєд О. В. Бібліографічний довідник з кримінології (1992-2002) / 

ред. О. Г. Кальман. Харків : Одісей, 2003. 128 с. 

Яценко О. М., Любовець Н. І. Українські персональні бібліографічні 

покажчики (1856-2013). Київ : Національна бібліотека України 

ім. В. І. Вернадського, 2015. 472 с. (Джерела української 

біографістики ; вип. 3). 

ЧАСТИНА 

ВИДАННЯ: КНИГИ 

Баймуратов М. А. Имплементация норм международного права и 

роль Конституционного Суда Украины в толковании 

международных договоров / М. А. Баймуратов. Михайло 

Баймуратов: право як буття вченого : зб. наук. пр. до 55-річчя проф. 

М. О. Баймуратова / упоряд. та відп. ред. Ю. О. Волошин. К., 2009. 

С. 477–493. 

Гетьман А. П. Екологічна політика держави: конституційно-

правовий аспект. Тридцать лет с экологическим правом : избранные 

труды. Харьков, 2013. С. 205–212. 

Коломоєць Т. О. Адміністративна деліктологія та адміністративна 

деліктність. Адміністративне право України : підручник / за заг. ред. 

Т. О. Коломоєць. Київ, 2009. С. 195–197. 

Алексєєв В. М. Правовий статус людини та його реалізація у 

взаємовідносинах держави та суспільства в державному управлінні в 

Україні. Теоретичні засади взаємовідносин держави та суспільства в 

управлінні : монографія. Чернівці, 2012. С. 151–169. 

ЧАСТИНА 

ВИДАННЯ: 

МАТЕРІАЛІВ 

КОНФЕРЕНЦІЙ 

(ТЕЗИ, ДОПОВІДІ) 

Антонович М. Жертви геноцидів першої половини ХХ століття: 

порівняльно-правовий аналіз. Голодомор 1932-1933 років: втрати 

української нації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 4 

жовт. 2016 р. Київ, 2017. С. 133–136. 

Анциперова І. І. Історико-правовий аспект акту про 

бюджет. Дослідження проблем права в Україні очима молодих 

вчених : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 24 квіт. 

2014 р.). Запоріжжя, 2014. С. 134–137. 

Кононенко Н. Методология толерантности в системе общественных 

отношений. Формирование толерантного сознания в обществе : 

материалы VII междунар. антитеррорист. форума (Братислава,18 

нояб. 2010 г.). Киев, 2011. С. 145–150. 

Микитів Г. В., Кондратенко Ю. Позатекстові елементи як засіб 
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формування медіакультури читачів науково-популярних 

журналів. Актуальні проблеми медіаосвіти в Україні та світі : зб. тез 

доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 3-4 берез. 2016 р. 

Запоріжжя, 2016. С. 50–53. 

Соколова Ю. Особливості впровадження проблемного навчання 

хімії в старшій профільній школі. Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку медичних, фармацевтичних та природничих 

наук : матеріали III регіон. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 29 

листоп. 2014 р. Запоріжжя, 2014. С. 211–212. 

ЧАСТИНА 

ВИДАННЯ: 

ДОВІДКОВОГО 

ВИДАННЯ 

Кучеренко І. М. Право державної власності. Великий 

енциклопедичний юридичний словник / ред. Ю. С. Шемшученко. 

Київ, 2007. С. 673. 

Пирожкова Ю. В. Благодійна організація. Адміністративне право 

України : словник термінів / за ред.: Т. О. Коломоєць, 

В. К. Колпакова. Київ, 2014. С. 54–55. 

Сірий М. І. Судова влада. Юридична енциклопедія. Київ, 2003. Т. 5. 

С. 699. 

ЧАСТИНА 

ВИДАННЯ: 

ПРОДОВЖУВАНОГ

О ВИДАННЯ 

Коломоєць Т. О. Оцінні поняття в адміністративному законодавстві 

України: реалії та перспективи формулювання їх 

застосування. Вісник Запорізького національного університету. 

Юридичні науки. Запоріжжя, 2017. № 1. С. 36–46. 

Левчук С. А., Хмельницький А. А. Дослідження статичного 

деформування складених циліндричних оболонок за допомогою 

матриць типу Гріна. Вісник Запорізького національного 

університету. Фізико-математичні науки. Запоріжжя, 2015. № 3. 

С. 153–159. 

Левчук С. А., Рак Л. О., Хмельницький А. А. Моделювання 

статичного деформування складеної конструкції з двох пластин за 

допомогою матриць типу Гріна. Проблеми обчислювальної механіки 

і міцності конструкцій. Дніпропетровськ, 2012. Вип. 19. С. 212–218. 

Тарасов О. В. Міжнародна правосуб'єктність людини в практиці 

Нюрнберзького трибуналу. Проблеми законності. Харків, 2011. 
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ЧАСТИНА 

ВИДАННЯ: 

ПЕРІОДИЧНОГО 

ВИДАННЯ 

(ЖУРНАЛУ, 

ГАЗЕТИ) 

Кулініч О. О. Право на освіту в системі конституційних прав 
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Коваль Л. Плюси і мінуси дистанційної роботи. Урядовий кур'єр. 

2017. 1 листоп. (№ 205). С. 5. 
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Електронні ресурси 
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Яцків Я. С., Маліцький Б. А., Бублик С. Г. Трансформація наукової 

системи України протягом 90-х років ХХ століття: період переходу 

до ринку. Наука та інновації. 2016. Т. 12, № 6. С. 6–14. 

DOI: https://doi.org/10.15407/scin12.06.006. 

 

 

6. Оформлення додатків 

Курсова робота може мати додатки, які поміщаються в кінці курсової 

роботи після списку використаних джерел. 

У тексті курсової роботи обов'язково повинні бути посилання на 

додатки. 

В додаток рекомендується включати матеріали, які з будь-яких причин 

не можуть бути поміщені в основну частину, наприклад, матеріали, що 

доповнюють роботу; таблиці допоміжних даних; ілюстрації допоміжного 

характеру, які ілюструють основний зміст роботи (карти, схеми, методики, 

фотографії). У кожному випадку в основному тексті в необхідних місцях 

повинні міститися посилання на додатки. 

Приклад. Екологічна характеристика водосховища 2018 р. представлена 

в додатку 1. 

Кожен додаток має починатися з нової сторінки і мати змістовий 

заголовок (шрифт основного тексту роботи виділений курсивом). Якщо 

додатків в роботі більше одного, їх слід нумерувати арабськими цифрами 

порядковою нумерацією. У правому верхньому куті над заголовком повинно 

бути надруковано слово «Додаток» і його номер (наприклад: Додаток 

1). Обсяг додатків не обмежується. Якщо один додаток (наприклад, таблиця) 

розміщується на декількох сторінках, то на другій сторінці пишуть 

«Продовження додатку 1», а на останній сторінці цього додатка «Закінчення 

додатка 1». 

 

http://lsej.org.ua/5_2017/32.pdf
http://ebooks.znu.edu.ua/files/Fakhovivydannya/vznu/juridichni/%20VestUr2015v3/5.pdf
http://ebooks.znu.edu.ua/files/Fakhovivydannya/vznu/juridichni/%20VestUr2015v3/5.pdf
https://doi.org/10.15407/scin12.06.006
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7. Захист і критерії оцінки курсової роботи 

Курсова робота подається до захисту у встановлені навчальним планом 

терміни до початку екзаменаційної сесії. 

Підготовка курсової роботи проводиться здобувачем самостійно, в 

зазначені керівником терміни. Контроль за виконанням курсової роботи 

проводиться періодично згідно з планом-графіком (таблиця 2). 

Таблиця 2  

План-графік виконання курсової роботи (в тижнях навчального 

процесу) 

№ 

п / п 

Етапи контролю Терміни 

1 Вибір теми 2 тиждень 

2 Уточнення теми і змісту курсової роботи 3 тиждень 

3 Підбір наукової, методичної літератури 5 тиждень 

4 Подання керівнику першого варіанту курсової 

роботи і її обговорення 

7 тиждень 

5 Заключне консультування і рецензування 8 тиждень 

6 Написання доповіді та складання презентації 9 тиждень 

7 Захист курсової роботи 10 тиждень 

 

Науковий керівник курсової роботи спільно зі здобувачем ставлять 

план-графік її виконання із зазначенням термінів. До загального плану змісту 

курсової роботи додається графік її виконання. 

Підготовлена оформлена курсова робота попередньо (не пізніше, ніж за 

тиждень до терміну захисту) представляється науковому керівникові для 

попередньої оцінки і вирішення питання про допуску до захисту. Після 

перегляду керівником вона або допускається до захисту (що фіксується на 

останній сторінці роботи) або повертається на доопрацювання і виправлення 

зауважень. 

Відразу після висновків в роботі ставляться дата закінчення роботи і 

підпис автора. 

Закінчену роботу слід зшити (переплести) в папку. 

Захист курсових робіт проводиться в спеціально відведений час до 

початку екзаменаційної сесії. Захист курсової роботи включає: 
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- коротке (5-8 хвилин) повідомлення учасника курсової роботи про 

результати вивчення літературних джерел з теми; 

- обговорення повідомлення учасника курсової роботи і відповіді на 

питання. 

Перед початком виступу доповідач представляє, озвучує назву теми, 

вчений ступінь, вчене звання, посаду і прізвище керівника. У повідомленні 

мають бути озвучені: обгрунтування теми і її актуальність; мета і завдання 

роботи; ступінь вивченості теми в науковій літературі; основні тези, 

висновки і думка автора з вивченої проблеми. 

При оцінюванні курсової роботи враховуються такі характеристики: 

Зміст роботи 

- обгрунтування актуальності роботи; 

- глибина розкриття теми; 

- наявність елементів новизни теоретичного обґрунтування; 

- відповідність змісту роботи темі, цілям. 

Результати дослідження 

- правильність і повнота розробки проблеми; 

- обгрунтованість зроблених висновків; 

- рівень самостійності узагальнень і висновків; 

Оформлення роботи 

- логіка в структуруванні і викладі матеріалу; 

- грамотність (орфографія і стиль); 

- відповідність вимогам і стандартам; 

Захист роботи 

- вміння орієнтуватися в досліджуваній темі; 

- вміння чітко і грамотно викладати свої думки; 

- вміння аргументовано відповідати на питання; 

- вміння узагальнити і донести головні результати дослідження. 

Критерії бальної оцінки представлена в таблиці 3. 
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Таблиця 3  

Критерії оцінки курсової роботи 

  

  

  

Крите

рії 

оцінк

и 

Оцінка оформлення, стилю викладу, 

опрацювання теми і надання в термін 

оцінка захисту   

  

   

  

Оцінка 

пода

ння 

до 

термі

ну 

вступ 

(обґрунтуванн

я 

актуальності, 

чіткість 

формулюванн

я мети і 

завдань 

вивчен

ість 

питань 

логічн

ість 

виклад

у 

обгрунтув

ання 

висновків 

і їх 

формулю

вання 

оформл

ення 

роботи 

допов

ідь і 

його 

уявле

ння 

презент

ація 

відпов

іді на 

запита

ння 

кількі

сть 

балів 

0 -15 0 - 10 0 -60 0 -5 0 -10 0 -15 0 - 10 0 -15 0 -15 Незадові

льно 

- 
відмінно 

  

Шкала оцінок: 

100 - 90 - оцінка «відмінно»; 

89 - 70 - оцінка «добре»; 

69 - 40 - оцінка «задовільно»;  

Менше 40 - оцінка «незадовільно». 



 

 

24 

Додаток 1 

 

Приклади тем курсової роботи 

 

1. Дотримання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання 

природних ресурсів (одного з них) при здійсненні господарської діяльності.  

2. Науково обґрунтоване нормування впливу господарської діяльності на 

навколишнє природне середовище (на прикладі одного із господарств).  

3. Садово-паркове мистецтво - поєднання паркового будівництва з 

природними та антропогенними ландшафтами на прикладі «Софіївки» м. 

Умані (та іншими ландшафтно-природними територіями, які мають 

історичну цінність).  

4. Облік екологічної безпеки в процесі експлуатації Уманського (або інших) 

сміттєзвалища.  

5. Складові компоненти екосистеми та взаємодія між ними.  

6. Екологічні проблеми ґрунтів Черкаської області (на прикладі будь-якого 

регіону).  

7. Побутові відходи та їх утилізація.  

8. Джерела та наслідки забруднення ґрунтів Уманського району (будьякого 

району).  

9. Екологізація навколишнього середовища.  

10. Вплив діяльності цукрового заводу на навколишнє середовище (на 

конкретному прикладі).  

11. Еколого-агрохімічний стан ґрунтів (досліджуваного регіону).  

12. Вивчення водної мережі та екологічний стан малих річок Уманщини 

(будь-якого регіону).  

13. Екологічні проблеми водоймищ Уманщини (будь-якого регіону).  

14. Екологічний стан водних джерел басейну річок Уманщини (будь-якого 

регіону).  

15. Екологічні проблеми питної води Уманщини (будь-якого населеного 

пункту).  

16. Антропогенний вплив на водні біоценози.  



 

 

25 

17. Екологічний стан струмків, водостоків будь-якого регіону.  

18. Природні небезпечні явища і процеси.  

19. Техногенні небезпечні явища і процеси.  

20. Походження омели, її шкода та боротьба з нею.  

21. Земноводні - біоіндикатори довкілля.  

22. Екологічні особливості фауни, урбоекосистем.  

23. Екологічні наслідки антропогенного впливу на фауну.  

24. Проблеми збереження фауни в умовах зростаючого антропогенного тиску 

на довкілля.  

25. Формування репрезентативної екологічної мережі в Україні (можливо в 

окремих регіонах).  

26. Історія розвитку заповідної справи в Україні.  

27. Вплив атомних електростанцій на навколишнє середовище.  

28. Екологічний менеджмент у молочній промисловості.  

29. Охорона природи на рекреаційних територіях.  

30. Глобальні екологічні проблеми людства та шляхи їх розв’язання.  

31. Сучасна демографічна ситуація і екологічні проблеми в світі.  

32. Охорона навколишнього середовища у містах.  

33. Вивчення якості повітря в зонах відпочинку.  

34. Екологія та економіка (минуле, сучасне та майбутнє).  

35. Еволюція взаємовідносин людини і природного середовища.  

36. Екосистема: поняття, властивості, типи.  

37. Фітоіндикація радіологічного забруднення навколишнього природного 

середовища.  

38. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, 

використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.  

39. Правові форми екологічного контролю.  

40. Індикація забруднення атмосферного повітря за допомогою рослин.  

41. Шляхи розв’язання глобальних проблем людства.  

42. Особливості впливу миючих засобів на біологічні об’єкти. 
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Додаток 2 

 

Приклад оформлення титульного аркуша курсової роботи 

 

 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Природничо-географічний факультет  

 

Кафедра хімії, екології та методики їх навчання  

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА  

з екології 

на тему : 

«ТЕМА КУРСОВОЇ РОБОТИ» 
 

 

 

 

 

Студента І курсу 1_ групи 

напряму підготовки: 101 Екологія 

ПІБ здобувача 

Керівник : звання, вчений ступінь, ПІБ наукового 

керівника 

Національна шкала  

Кількість балів   ______    Оцінка:ECTS ________ 

Члени комісії  

_______       ____________________ 

(підпис)         (призвіще та ініціали) 

                                                                                 

_______        ____________________ 

( підпис )         (призвіще та ініціали) 

                                                                                 

_______         ____________________     

(підпис)           (призвіще та ініціали) 

 

 

Умань 20__р. 
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Додаток 3 

  

Приклад оформлення реферату курсової роботи 

  

  

Андрєєв С. І. Активний мул, його застосування та роль в очищенні 

стічних вод: Курсова робота. Умань: УДПУ, 2018. 32 с. 

 

У роботі представлений огляд літератури з питання можливостей 

застосування активного мулу в очищенні комунально-побутових та 

промислових стічних вод. Розглянуто основні характеристики стічних вод і 

їх класифікація. Вивчено поняття «активний мул», визначені можливостей 

його застосування в очищенні стічних вод. 

Бібл. 33, табл. 15, рис. 8, додаток 3. 
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Додаток 4 

  

Приблизний зміст курсової роботи 

  

Тема курсової роботи: Технологія збору, видалення і 

складування твердих побутових відходів 

 

Вступ……………………………………………………….……….. 3 

1. Поняття «відходи». Тверді побутові відходи…………….……… 4 

1.1 Категорія «відходи» ........................................................................ 5 

1.2 Основні характеристики ТПВ …………………………………… 7 

1.3 Вплив ТПВ на навколишнє середовище ....................................... 8 

2. Технологія збору, видалення і складування ТПВ ……………….. 12 

2.1 Технологічні схеми збору відходів ……………………………… 12 

2.2 Роздільне збирання ТПВ …………………………………………. 14 

2.3 Технологічні схеми видалення відходів ………………………… 16 

2.4 Складування ТПВ. Полігони ТПВ ………………………………. 20 

3. Шляхи зниження негативного впливу ТПВ на навколишнє 

середовище…………………………………………………………….. 

27 

Висновки ................................................................................................ 30 

Список використаних джерел ………………………………………. 31 

Додаток 1. Технологічна схема збору, видалення і розміщення ТПВ  33 

Додаток 2. Карта-схема полігону ТПВ ТОВ «Папероніка» ………. 36 

Додаток 3. Технологічна схема утилізації ТПВ методом піролізного 

спалювання …………………………………………………………….. 

37 
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Продовження додатка 4 

   

Тема курсової роботи: Активний мул, його застосування та роль в 

очищенні стічних вод 

  

Вступ………………………………………………………………... 3 

1. Забруднення водойм стічними водами .............................................. 4 

1.1. Стічні води і їх класифікація .......................................................... 5 

1.2. Етапи очищення стічних вод ......................................................... 9 

2. Активний мул. Особливості функціонування і застосування ........ 2 

2.1. Мікроорганізми активного мулу .................................................... 13 

2.2. Умови роботи активного мулу. Вплив несприятливих абіотичних 

факторів ……………………………………………………………….. 

24 

Висновки ………………………………………………………………. 29 

Список використаних джерел ............................................................... 30 

Додаток 1. Схема очищення стічних вод в біологічних очисних 

спорудах ……………………………………………………………….. 

33 

Додаток 2. Фотографії основних мікроорганізмів активного мулу ...... 34 

Додаток 3. Організми індикатори активності мулу і порушення 

технологічних умов …………………………………………………… 

  

36 
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