
 



 

 

 

2 
 



 

 

 

3 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 
денна форма 

навчання 
заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань: 

27 Транспорт 

Вильного вибру студентів Спеціальність підготовки: 

271.01 Річковий та морський 

транспорт 

Модулів – 1 

Спеціалізація: 

Навігація і управління 

морськими суднами 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 1 5-й - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  

- 
Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 10-й - 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітня програма "Безпека 

судноплавства" 

 

Освітньо-професійний рівень: 

Магістр 

Лекції 

20 год. - 

Практичні, семінарські 

8 год. - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

62 год. - 

Індивідуальні завдання:  

- 

Вид контролю:  

диф. залік 

 

Примітка.Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): для денної форми навчання – 31 : 69. 

 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета. Основною метою викладання дисципліни «Запобігання забрудненню 

морського середовища» є: 

отримання знань щодо запобiгання забруднення морського середовища з 

суденнафтою, стічними водами, сміттям, шкідливими рідкими речовинами, перевезеними 

наливом, а також запобігання забруднення атмосферного повітря в процесі експлуатації 

суднових енергетичних установок, засвоєння знань щодо основних Положень Міжнародної 

Конвенції Марпол 73/78, Технічного Кодексу, IMO, розуміння основних екологічних 

законів; взаємодії живої речовини з навколишнім середовищем; основних джерел і типів 

антропогенного забруднення навколишнього морського середовища (НМС) та шляхів 

збереження компонентів довкілля; причин і можливостей розвитку глобальної екологічної 

кризи; значення міжнародної співпраці в галузі охорони природи; виховання  в 

майбутнього фахівця дбайливого відношення до природних ресурсів, формування вивчення 

закономірностей взаємодії суспільства з навколишнім морськім середовищем для 
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забезпечення конструктивного природокористування; надання комплексу еколого-

економічних знань, формування умінь і навичок з екологічної орієнтації, ефектнівного 

впровадження природоохоронних заходів. 

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання 

дисципліни «Запобігання забрудненню морського середовища», є: 

формування у студентів екологічного світогляду; розуміння дії екологічних законів, 

правил, принципів на всіх ієрархічних рівнях; знання механізму дії різних забруднювачів 

на існування живих організмів, а також негативних наслідків антропогенного впливу на 

екологічний стан атмосферного повітря, природних вод, ґрунтового покриву і біоценозів; 

знання основних Положень Міжнародної Конвенції Марпол 73/78, IMO, Технічного 

Кодексущодозапобiгання забруднення морського середовища з суденнафтою, стічними 

водами, сміттям, шкідливими рідкими речовинами, перевезеними наливом, а також 

запобігання забруднення атмосферного повітря в процесі експлуатації суднових 

енергетичних установок,формування уміння на базі екологічних знань знаходити правильні 

рішення щодо оптимального співіснування людини і природи; виховання у майбутнього 

фахівця здатностей та вміння бути провідником екологічно безпечної життєдіяльності; 

набуття умінь і навичок ефективного впровадження природоохоронних заходів. 

Актуальність освітлених питань відповідає сучасним вимогам охорони 

навколишнього середовища і повинна стати одним з основних завдань учбового процесу в 

учбових закладах. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: 

- проблеми охорони навколишньої морського середовища; 

- уявлення про екологічні фактори (біотичні, абіотичні, антропогенні); 

- вплив мореплавання і вантажних перевезень на навколишнє середовище; 

- принципи і правові междунородни Положення Міжнародної Конвенції Марпол 73/78, 

Технічного Кодексу,IMOщодозапобiгання забруднення морського середовища; 

- інженерні способи охорони морського середовища, атмосфери, охорони і раціонального 

використання водяних ресурсів і  надр; 

- основні зведення щодо екології і сертифікації суднових дизелів; 

- основні зведення про організацію й економіку природоохоронної діяльності морських 

портів і судів. 

Після вивчення дисципліни студент повинний вміти: 

- використовувати знання при розв’язуванні питань оптимального використання та 

охорони природних ресурсів і умов; 

- виконувати нескладні екологічні розрахунки і робити узагальнення; 

- застосовувати базові екологічні знання при виконанні екологічних досліджень; 

- розробляти заходи щодо оптимізації природокористування, розумітися на екологічній 

документації; 

- вибрати й обґрунтувати способи зниження негативного впливу морських робіт на 

водяні морські ресурси; 

- обґрунтувати вибір способу охорони атмосфери при морських перевезеннях; 

- розрахувати економічну ефективність природоохоронних заходів. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекції можуть бути проведені як в аудиторному форматі, так і в 

дистанційному форматіon-line. 

 

Змістовий модуль 1. Запобігання забрудненню морського середовища (ЗЗМС). 

Вихідним положенням екологічної освіти у вищих навчальних закладах є 

продовження процесу шкільної екологічної освіти та виховання на наступному, більш 

високому рівні з метою формування у студентів, майбутніх фахівців, високої екологічної 

культури та ексцентричного світогляду. 
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У вузах неекологічного профілю дисципліна типу «Запобігання забрудненню 

морського середовища» містить у собі як традиційні положення класичної екології, так і 

нові підходи, знання міжнародних Конвенцій по запобіганнюзабрудненняморського 

середовища від забруднення нафтою, нафтопродуктами, небезпечними шкідливими 

речовинами, стічними водами, сміттям, запобігання забруднення атмосферного повітря в 

процесі експлуатації суднових енергетичних установок, а також знати і вміти застосовувати 

на практиці принципи раціонального природокористування і охорони навколишнього 

морського середовища (НМС) при різних видах господарської діяльності. 

Курс «Запобігання забрудненню морського середовища» належить до циклу 

природничонаукових (фундаментальних) дисциплін. 

Тема 1. Сучасний стан навколишнього морського середовища і шляхи рішення 

проблем його захисту.  

Тема 2. Принципи контролю й управління якістю навколишнього середовища.  

Тема 3.Міжнародна Конвенція по запобіганню забруднення із суден. Правила 

запобігання забруднення нафтою. 

Тема 4. Правила запобігання забруднення шкідливими рідкими речовинами, 

перевезеними наливом. 

Тема 5. Правила запобігання забруднення шкідливими речовинами, перевезеними 

морем в упаковці.. Правила запобігання забруднення стічними водами із суден. 

Тема 6. Правила запобігання забруднення сміттям із суден. 

Тема 7. Правила запобігання забруднення атмосфери із суден. 

Тема 8. Екологія і сертифікація суднових дизелів. 

Тема 9. Міжнародні Конвенції і документи, спрямовані на захист навколишнього 

середовища. 

Тема 10. Економічна оцінка розмірів збитків, заподіяних державі внаслідок 

забруднення поверхневих та морських вод. 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЗАПОБІГАННЯ ЗАБРУДНЕННЮ 

МОРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА» 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 
Усь

-ого  
у тому числі Усь-

ого  
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1з «Запобігання забрудненню морського середовища» 
Тема 1. Сучасний стан 

навколишнього морського 

середовища і шляхи рішення 

проблем його захисту 

9 2 1 - - 6 6 - - - - - 

Тема 2. Принципи контролю й 

управління якістю 

навколишнього середовища 

9 2 1 - - 6 9,5 - - - - - 

Тема 3. Міжнародна 

Конвенція по запобіганню 

забруднення із суден. Правила 

запобігання забруднення 

нафтою 

9 2 1 - - 6 9,5 - - - - - 
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Тема 4. Правила запобігання 

забруднення шкідливими 

рідкими речовинами, 

перевезеними наливом 

9 2 1 - - 6 8 - - - - - 

Тема 5. Правила запобігання 

забруднення шкідливими 

речовинами, перевезеними 

морем в упаковці.. Правила 

запобігання забруднення 

стічними водами із суден 

8 2 - - - 6 9,5 - - - - - 

Тема 6. Правила запобігання 

забруднення сміттям із суден 
9 2 1 - - 6 9,5 - - - - - 

Тема 7. Правила запобігання 

забруднення атмосфери із 

суден 

8 2 - - - 6 8 - - - - - 

Тема 8. Екологія і 

сертифікація суднових дизелів 
8 2 - - - 6 9 - - - - - 

Тема 9. Міжнародні Конвенції 

і документи, спрямовані на 

захист навколишнього 

середовища 

8 2 - - - 6 9 - - - - - 

Тема 10. Економічна оцінка 

розмірів збитків, заподіяних 

державі внаслідок 

забруднення поверхневих та 

морських вод 

9 2 1 - - 6 8 - - - - - 

Модульний контроль 4 - 2 - - 2 10 - - - - - 

Диференційний залік 2 - - - -  2 - - - - - 

Разом за змістовим 

модулемУсього годин: 90+2 20 8 - - 62 90+2 
- - - - - 

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ЗЗМС 

 

№ 
НАЗВА ТЕМИ 

Кількістьгодин 
денна 

форма 
заочна 

форма 

1 ТЕМА 1. Критерії оцінки небезпеки забруднювачів і нормування 

якості води. 

1. Забруднення навколишнього середовища і класифікація   

шкідливих речовин. 

2. Індивідуальні й інтегральні критерії оцінки небезпеки 

забруднювачів: ЛД, ЛК, ГПК, ОБРВ, ТПК, ГПВ, ГПС, БСК, ХСК. 

3. Нормування якості води і методи її очищення. 

4. Методи очищення води. 

2 - 

2 ТЕМА 2. Правила МАРПОЛ 73/78 по запобіганню забруднення із 

судів шкідливими рідкими речовинами, перевезених наливом. 

1. Основни визначення. Правила скидання шкідливих рідких речовин.  

2. Посібник із класифікації рідких шкідливих речовин (категорії А, В, 

С, D). Доповнення I к Додатку II МАРПОЛ 73/78. 

2 - 

3 ТЕМА 3. Вимоги міжнародних і вітчизняних стандартів по екології 

суднових дизельних двигунів. 

1. Вимоги Технічного Кодексу МАРПОЛ 73/78 з контролі емісії 

окислів азоту судновими дизельними двигунами. 

1 - 



 

 

 

7 

2. Сертифікація суднових дизелів на відповідність нормам викидів 

окислів азоту.  

3. Вплив виду палива на токсичність випускних газів. 

4 ТЕМА 4. Економічна оцінка розмірів збитків, заподіяних державі 

внаслідок забруднення поверхневих та морських вод. 

1. Розрахунок розмірів збитків внаслідок забруднення поверхневих та 

морських вод. 

2. Розрахунок об'ємів та концентрацій  забруднюючих  речовин. 

- - 

5 Модульний контроль - - 

 Разом : - - 

 

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 
Назва теми 

Кількістьгодин 
денна 

форма 
заочна 

форма 

1 Фізичне, хімічне і біологічне забрудненняморського середовища. 4 - 

2 Індивідуальні й інтегральні критерії оцінки небезпеки 

забруднювачів: ЛД, ЛК, ПДК, ОБУВ, ВДК; ПДВ; ПДС; БПК; ХПК. 

4 - 

3 Вплив антропогенних факторів на стан довкілля. Ситуація з 

водоспоживанням, утворенням стічних вод і їхнім очищенням в 

Україні й Одеській області. 

4 - 

4 Економічні методи керування, регулювання раціонального 

природокористування й охорони навколишнього середовища. 

4 - 

5 Регіональні екологічні проблеми України. 4 - 

6 Нормування якості води і методи її очищення. 4 - 

7 Міжнародне Правила запобігання забруднення нафтою і сміттям 

відповідно до Конвенції МАРПОЛ 73-78 та документів IMO. 

4 - 

8 Правила запобігання забруднення шкідливими рідкими речовинами, 

перевезеними наливом (Додаток ІІ, МАРПОЛ 73-78). 

4 - 

9 Технічний кодекс контролю викидів окислів азоту судновими 

дизелями  (Додаток VІ Конвенція МАРПОЛ 73-78). 

4 - 

10 Міжнародні Вимоги Конвенції ІMO по захисту морського 

середовища.Резолюції MEPC. 

4 - 

11 Економічна оцінка розмірів збитків, заподіяних державі внаслідок 

забруднення поверхневих та морських вод. 

4 - 

12 Економічна оцінка розмірів збитків внаслідок порушення правил 

охорони водних ресурсів. 

4 - 

13 Основні компоненти шкідливих викидів з відпрацьованими газами. 4 - 

14 Екологія і сертифікація суднових дизелів на відповідність нормам 

викидів окислів азоту. 

4 - 

15 Екологія і сертифікація суднових дизелів. Основні напрямки рішення 

екологічних проблем суднових дизелів. 

4 - 

16 Вплив конструктивних факторів паливної апаратури і рециркуляції 

газів на зміст окислів азоту й економічність. 

2 - 

 Разом : 62 - 
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7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни «Запобігання 

забрудненню морського середовища» є лекції, лабораторні і практичні заняття та 

самостійна робота студентів з навчальною та довідковою літературою.Методи навчання, 

що застосовуються при викладенні матеріалу дисципліни «Запобігання забрудненню 

морського середовища»,за характером подачі навчального матеріалу є: 

1. Словесні методи: бесіда, пояснення, розповідь, лекція. 

2. Наочніметоди: демонстрація досвідів, натуральних засобів наочності, 

образотворчих посібників, картин, фотографій, таблиць, схем, фільмів. 

3. Практичні методи: розпізнавання і визначення об'єктів, спостереження, самостійна 

робота студентів, експеримент, індивідуальна робота студентів. 

Використання  в навчальному процесі перерахованих вище методів на практиці 

здійснюється за допомогою наступних методичних прийомів: 

• логічних: постановка проблеми; виявлення ознак; порівняння, висновки; 

узагальнення; 

• організаційних: запис плану; бесіди; відповідь за планом; відповідь у дошки; 

відповідь у стенда /макета/; відповідь з місця; демонстрація зі столу; 

демонстрація з роздачею об'єктів студентам; спостереження за планом тощо; 

• технічних: демонстрація об'єктів; використання приладів і устаткування; 

показ слайдів; демонстрація фільмів на екрані; навчання і закріплення знань 

на комп'ютерах тощо. 

За організаційним характером методи навчання є інтерактивними. 

Використовуються: метод обговорення (заняття із включеними бесідами, дискусіями, 

обговореннями, діалогами "питання – відповідь", дискусії із провокаційними запитаннями); 

метод показу (демонстрація ілюстративного матеріалу кісток черепа, тулуба людини, 

верхніх і нижніх кінцівок, муляжів окремих органів людини, пристроїв, приладів, 

рятувальних засобів, показ прийомів і дії за принципом навчання «роби як я», застосування 

технічних засобів: DVD-плеерів, кіно, телебачення, імітаторів); метод вправ (багаторазове 

свідоме повторення розумових і практичних дій в умовах послідовного ускладнення 

обставин з метою формування і закріплення навичок і вмінь).За логікою сприймання та 

засвоєння навчального матеріалу методи навчання єіндуктивні, дедукційні, репродуктивні, 

прагматичні. 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

З дисципліни «Запобігання забрудненню морського середовища» Модуля-1 (М1) 

передбачено два види контролю знань студентів: поточний і підсумковий, перший із яких 

проводиться на практичних заняттях з метою перевірки рівня якості навчання, зокрема і 

самостійної роботи. Засвоєння практичних вмінь та навичок контролюється під час 

проведення поточних занять. 

Підсумковий контроль здійснюється по закінченню навчання програми з М1і включає 

семестровий залік з охопленням усього переліку питань теоретичної і практичної 

підготовки студентів. 

Підсумкова поточна оцінка Модуля-1з дисципліни «Запобігання забрудненню 

морського середовища» (за 100-бальною шкалою за кожний модуль) складається з оцінок: 

1. обов’язкового виконання поточних контрольних завдань (КЗ) на практичних 

заняттях (40 балів); 

2. написання модульної підсумкової контрольної роботи (М1), максимальна оцінка – 

60 балівза модуль. 

У модульну контрольну роботу (М1) входить 5 питань. Правильна відповідь на кожне 

питання оцінюється в 12 балів. Питання в кожному білеті підбираються таким чином, щоб 
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вони охоплювали всі теми дисципліни, включаючи практичні заняття; були однакової 

складності для всіх студентів; за ними можливо було оцінити знання студентів щодо всього 

матеріалу дисципліни. Відповідь на кожне запитання оцінюється за такими критеріями: 

- відповіді немає зовсім або відповідь невірна – 0 балів; 

- відповідь містить одну або декілька помилок – 5 балів; 

- відповідь містить принципово вірне рішення та досить повне його обґрунтування – 

12 балів.  

Письмова модульна контрольна робота (М1за 60-бальною шкалоюза модуль) має 

навчальний характер, її використання сприяє формуванню у студентів навичок самостійної 

роботи. 

Підсумкова залікова оцінка з дисципліни «Запобігання забрудненню морського 

середовищапроводиться під час заліку для перевірки і оцінювання підсумкових знань 

студентів.При цьому залікова підсумкова оцінка (за 100-бальною шкалою) складається як 

середнє значення з оцінок контрольних завдань та модуля:∑зал.= КЗ + М1 = 100 балів. 

 

9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Сума 

Змістовий модуль М1 

КЗ М1  

100 40 60 

 

КЗ–поточна успішність /тестування/; 

М1 –підсумкова контрольна робота,залік. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 
ОцінкаECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 
64-73 D 

задовільно  
60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

1. Гаврилов О. В. Екологія та охорона навколишнього середовища. // Навч.-метод. 

вказівки до практичних занять з дисципліни ЗЗМС – Одесса: ОНМУ. 2012. – 45 с. 

2. Гаврилов О.В., Волошин А.О. Цивільний захист. Економічна оцінка збитків у 

надзвичайних ситуаціях. // Навч.-метод. вказівки до практичних занять для студентів 

денної та заочної форми навчання. / – Одеса : ОНМУ, 2013. – 48 с. 

3. Гаврилов О.В., Волошин А.О., Гаврилова Л.О. Запобігання забрудненню морського 

середовища. // Навч.-метод. вказівки з дисципліні "Запобігання забрудненню 

морського середовища" / – Одеса : ОНМУ, 2016. – 67 с. 
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4. Електронні файли: питання контрольної модульної роботи, питання до підсумкового 

контролю. 

5. Ілюстративний дидактичний матеріал (таблиці А1, схеми, презентації). 

6. Международная  Конвенция о подготовке,  дипломировании моряков и несению 

вахты, 1978. ПДМНВ-78. ЦНИИМФ, 1996. 552 с. 

7. Международная Конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г., 

измененная протоколом 1978 г. (МАРПОЛ-73/78), Книги I-III, - СПб.: ЗАО 

"ЦНИИМФ", 2008 – 359 с. 

8. Пахомов Ю.А., Коробков Ю.П., Дмитриевский Е.В., Васильев Г.Л. Топливо 

итопливные системы судовых дизелей. 2 изд. М.: ТрансЛит, 2007. – 496 с. 

9. Порядок визначення плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього 

природного середовища (затверджений постановою Кабінету міністрів України від 13 

січня 1992 року, № 18). 

10. DVD-фільми з фільмофонду кафедри «Судноводіння і морська безпека» ННІМФ.  

 

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

1. Конституція України. Основний закон. – К., 1996. 

2. Про охорону здоров'я: Закон України. – К., 1992. 

3. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон 

України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27.  

4. Про охорону здоров'я: Закон України. – К., 1992.  

5. Закон України “ Про зону надзвичайної екологічної ситуації”. – К.13.07.2000.-№1908.  

6. Закон України "Про охорону атмосферного повітря". – К.: Відомості Верховної Ради 

України, 1992. – № 50.– Ст. 678.  

7. Закон України “ Про зону надзвичайної екологічної ситуації” від 13.07.00. №08-III.  

8. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища". – К.: 

Відомості Верховної Ради України, 1991. – № 41. – Ст. 546.  

9. Закон України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного 

забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи". – К.: Відомості Верховної Ради 

України, 1991. – № 16. – Ст. 198; 1992.,  № 13. – Ст. 177. 

10. Закон України "Про екологічну експертизу". – К.: Відомості Верховної Ради України, 

1995. – № 8. – Ст. 54. 

11. Закон України “ Про правовий режим надзвичайного стану”. - К.Урядовий кур’єр, 

14.06.2000.-№107. 

12. Закон України “ Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру”. - К.Урядовий кур’єр, 16.09.2000. - №149. 

13. Постанова КМ України “ Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій” від 16.02.98 №174 (Із зм. і доп., внесеними 

постановами КМ України від 24.09.99 №1763, від 21.10.99 № 43. 

14. Указ Президента України “ Про систему реагування на надзвичайні ситуації на 

водних об’єктах” від 15.06.01 №436/2001. 

15. ILО. Maritime Labour Conventions and Recommendations. Fourth (reviset) edition. 

Geneva, International Labour Office, 1998. - 266 p. 

16. Базовые нормативные платы за загрязнение окружающей природной среды Украины. 

- Мин. охраны окружающей среды и ядерной безопасности Украины, 29.12.95. № 153. 

17. "Водний кодекс України, введений в дію постановою Верховної Ради України від 

06.06.95 р. N 214/95-ВР". Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 червня 1995 

р. за N 162/698. 

18. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища". 

19. Международная Конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г., 
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измененная протоколом 1978 г. (МАРПОЛ-73/78), Книги I-III, - СПб.: ЗАО 

"ЦНИИМФ", 2008 – 359 с. 

20. Гаврилов О. В. «Екологія та охорона навколишнього середовища». Учебно-

методическое пособие – Одесса: ОНМУ. 2012. – 45 с. 

21. Гаврилов О. В. Методические указания для проведения практических занятий по 

дисциплине «Екологія та охорона навколишнього середовища». ОНМУ. 2013. – 86 с. 

22. Гаврилов О. В., Волошин А.О. "Цивільний захист. Економічна оцінка збитків у 

надзвичайних ситуаціях" Навчал.-методичний посібник. Одесса: ОНМУ. 2012. – 39 с. 

23. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология для студентов ВУЗов. Ростов-на-Дону, 

Феникс, 2000. – 575 с. 

24. Пахомов Ю.А., Коробков Ю.П., Дмитриевский Е.В., Васильев Г.Л. Топливо и 

топливные системы судовых дизелей. 2 изд. М.: ТрансЛит, 2007. – 496 с. 

25. Порядок визначення плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього 

природного середовища (затверджений постановою Кабінету міністрів України від 13 

січня 1992 року, № 18). 

Допоміжна 

1. Алексеев С. В., Груздева Н. В., Муравьев А. Г., Гущина Э. В. Практикум по экологии. 

М., 1996. 

2. Данилов-Данильянов В.И. Экология, охрана природы и экологическая безопасность. 

Т.1, 2. – М., 1997. 

3. Довгань И.В., Сафранов Т.А. Методология энвайронментального образования в 

технических вузах неэкологического профиля // Материалы VI Междунар. конф. 

«Экологические проблеми водных систем и обеспечение БЖД на водном 

транспорте». - О., 2001. - С. 175-176. 

4. Довгань И.В., Сафранов Т.А., Цыкало А.Л. Проблема экологизации образования в 

технич. вузах Украины //Людина та довкілля: Проблеми неоекології. -X., 2001. - Вип. 

2. 

5. Игнатов В.Г., Кокин А.В. Экология и экономика природопользования: Учеб. пособие 

для вузов. – Ростов н/Д.: Феникс, 2003.-512с. 

6. Москаленко А.П. Экономика природопользования и охраны окружающей среды: 

Учеб. пособие для вузов. – М.: Март, 2004.-221с.  

7. Одум Ю. Экология: в 2-х т. – М: Мир 1986, т. 1, 2. 

8. Стадницкий Г.В., Родионов А.И. Экология. – С-Пб., 1997. – 270 с. 

9. Чернова Н.М., Былова А.М. Экология. – М., 1997.Экология: Учебное пособие/ Сост. 

Литвинов В.Ф. Десятскова Э.А. НовГУ им. Яр. Мудрого. – В.Новгород. 1997. – 49 с. 

10. Чернова Н. М., Галушкин В. М., Константинов В. М. Основы экологии. М.: 

Просвещение, 1997, 2002. 

12. Інформаційні ресурси 

1. Агентство морської безпеки. Офіційний сайт Державного підприємства. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dp-amb.kiev.ua 

2. Верховна Рада України. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.kiev.ua/. 

3. Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)». 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nau.ua. 

4. Кабінет Міністрів України. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/. 

5. Міжнародна морська організація (ІМО). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.imo.org/Міністерство інфраструктури України. [Електронний ресурс]. – 

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

http://www.dp-amb.kiev.ua/
file:///C:/Users/Andrew%20Voloshin/Desktop/МАГИСТР/Верховна%20Рада%20України
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.imo.org/
http://www.mtu.gov.ua/
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6. Міністерство екології та природних ресурсів України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.menr.gov.ua/. 

7. Міністерство освіти і науки України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.mon.gov.ua; www.osvita.com/. 

8. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення 

від наслідків Чорнобильської катастрофи. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.mns.gov.ua/. 

9. Офіційне інтернет-представництво Президента України. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.president.gov.ua/. 

10. Організація з безпеки та співробітництва в Європі. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.osce.org/. 

11. Постійне представництво України при ООН. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.uamission.org/. 

12. Північноатлантичний альянс (НАТО). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nato.int/.  

13. Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://chronicl.chat.ru/. 

14. Рада національної безпеки і оборони України. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.rainbow.gov.ua/. 

15. Український інститут досліджень навколишнього середовища i ресурсів при Раді 

національної безпеки i оборони України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm.  
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