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ВСТУП 

.  

Анотація 

Підготовка з дисципліни «Охорона морського середовища» є 

невід’ємним складником формування професійної компетентності й 

важливою передумовою академічної та професійної мобільності студентів 

спеціальності 101 Екологія.  

Україна позиціонує себе як морська держава. Тому забезпечення 

екологічно безпечного розвитку морегосподарського комплексу є одним із 

національних пріоритетів. Програма навчальної дисципліни «Охорона 

морського середовища» передбачає оволодіння студентами теоретичними й 

практичними знаннями охорони навколишнього середовища в галузі 

суднобудування, судноплавства та інших видів морегосподарської 

діяльності; вивчення основних техногенних ризиків на морі, організаційно-

правових та технічних засобів охорони морського середовища. 

Дисципліна є одним із чинників унікальності даної освітньої програми. 

Знання з «Охорона морського середовища» дозволять майбутнім фахівцям  

впроваджувати природоохоронні заходи та проекти в морській індустрії.  

Ключові слова: морське середовище, морегосподарський комплекс, 

судно, суднові викиди та скиди, забруднення акваторій. 

 

Аbstract 

 

Training in the discipline "Protection of the Marine Environment" is an 

integral part of the formation of professional competence and an important 

prerequisite for academic and professional mobility of students majoring in 101 

Ecology.  

Ukraine positions itself as a maritime power. Therefore, ensuring the 

environmentally safe development of the maritime complex is one of the national 

priorities. The program of the discipline "Protection of the Marine Environment" 
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provides students with theoretical and practical knowledge of environmental 

protection in the field of shipbuilding, shipping and other maritime activities; study 

of the main technogenic risks at sea, organizational, legal and technical means of 

protection of the marine environment.  

Discipline is one of the factors uniqueness of this educational program. 

Knowledge of "Protection of the Marine Environment" will allow future 

professionals to implement environmental measures and projects in the maritime 

industry. 

Key words: marine environment, maritime complex, ship, ship emissions 

and discharges, water pollution. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність (освітня 

програма), освітній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів -3 Галузь знань:                                      

10 Природничі науки 

Обов'язкова  

Модулів –1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 4-й 4-й 

Електронний адрес 

РПНД на сайті 

Університету 

O73357 

Спеціальність: 
101 Екологія 

 

Освітня програма:                   

Екологія та охорона 

навколишнього 

середовища  

Семестр 

 8-й 8-й 

Лекцій 

30 год. 14 год. 

Практичні, семінарські 

15 год. 6 год. 

Загальна 

кількість годин -  

90 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: аудиторних 

– 3 

 

самостійної 

роботи студента 

– 3 

 

Освітній рівень: 

перший (бакалаврський) 

 

Самостійна робота 

45 год.  70 год. 

Індивідуальні завдання: 

немає 

Вид контролю: залік 

Форма контролю: письмова 

 

2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Охорона морського 

середовища» є формування у студентів відповідно до освітньо-професійної 

програми таких компетентностей: 

К17. Знання сучасних досягнень національного та міжнародно-

екологічного законодавства; 

К27. Здатність до оцінки зв’язків між атмосферними, гідрологічними, 

екзогенними геологічними і біологічними процесами. 

К28. Орієнтуватися в основних методах і системах забезпечення 

техногенної безпеки, обґрунтовано вибирати відомі пристрої, системи та 

методи захисту людини і природного середовища від небезпек і забруднень 
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3.  Передумови для вивчення дисципліни 

Передумовами вивчення дисципліни «Охорона морського середовища» 

є дисципліни: «Гідрологія, метеорологія та кліматологія», «Геологія», 

«Біогеохімія», «Біофізика моря», «Загальна екологія», «Екологічна безпека»,  

«Техноекологія», «Моделювання та прогнозування стану довкілля», 

«Правова охорона об’єктів навколишнього середовища». 

 

 

4.  Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів таких результатів навчання: 

ПР07. Розв’язувати проблеми  у  сфері  захисту  навколишнього 

середовища із застосуванням загальноприйнятих та/або стандартних підходів 

та міжнародного і вітчизняного досвіду. 

ПР20.  Уміти  формувати  запити  та  визначати  дії,  що  забезпечують 

виконання норм і вимог екологічного законодавства. 

ПР26.  Вміти  обґрунтовано  вибирати  відомі  пристрої,  системи  та 

методи захисту людини і природного середовища від небезпек і забруднень. 

ПР30.  Вміти  прогнозувати  та  проводити   оцінку   зв’язків  між 

атмосферними, гідрологічними, екзогенними геологічними і біологічними 

процесами. 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

5.  Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1.  

Змістовий модуль 1. Система охорони морського середовища. 

Тема 1. Організаційно-правові питання охорони морського 

середовища [1, с. 6-19, 25-29, 34-47, 65-76, 110-117, 217-220, 228-234]; [ 2, 

с.30 – 33, 49-52]; [13, с. 13-47, 73-88, 328-335, 369-372]. 

Тема 2. Нормативно-правова база та організація охорони морських і 

внутрішніх вод України [1, с. 9-19 ]; [ 2, с. 43 - 52 ] 

Тема 3. Міжнародно-правове забезпечення екологічної безпеки 

морської діяльності [1, с. 57-62, 118, 124 - 144, 169, 184, 216, 227 ]; [2, с. 33-

43]; [5, с.11-18]; [9]; [13]. 

Тема 4. Міжнародні правила будування й експлуатації морських суден 

і плавучих установок [1, с. 124 - 168]; [2, с. 9-22, 65-81]; [8]; [10]; [11];  [15, 

с.16-34]; [16, с.192-204]. 

 

Змістовий модуль 2. Охорона морського середовища у 

морегосподарському комплексі на судноплавних шляхах, у акваторіях, при 

експлуатації морських суден, плавучих установок та інших споруд. 

Тема 5. Природоохоронна діяльність у морегосподарському 

комплексі. Організація морського простору [1, с. 117-124]; [2, с. 9-17]; [4, с. 

61-121]; [8]. 

Тема 6. Охорона морського середовища при експлуатації суден і 

плавучих установок [2, с. 7 – 30, 81-112, 153-158]; [3];  [4, с. 40-41, 59-63]; [5, 

с. 99-120]; [5, с. 35- 86, 156-189]. 

Тема 7. Охорона природи на морському шельфі, водних шляхах і 

берегових об’єктах [1, с. 146-147]; [4, с. 104-121]. 

Тема 8. Охорона водних акваторій. Ліквідація техногенних аварій [1, 

с. 79-99]; [2, с. 146-190]; [ 4, с. 88-104 ]; [5, с. 143-156]; [14, ]. 



Тематичний план навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

лек пр лаб с.р. лек пр лаб с.р. 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Система охорони морського середовища 

Тема 1. Організаційно-правові питання охорони 

морського середовища. 
12 4 2  6 10 1 1  8 

Тема 2. Нормативно-правова база та організація охорони 

морських і внутрішніх вод України 
12 4 2  6 10 1   9 

Тема 3. Міжнародно-правове забезпечення екологічної 

безпеки морської діяльності 
12 4 2  6 12 2   10 

Тема 4. Міжнародні правила будування й експлуатації 

морських суден і плавучих установок 
9 2 2  5 13 2 2  9 

Разом за змістовим модулем 1 45 14 8  23 45 6 3  36 

Змістовий модуль 2. Охорона морського середовища у морегосподарському комплексі на судноплавних шляхах, у водних 

акваторіях, при експлуатації морських суден, плавучих установок та інших споруд. 

Тема 5. Природоохоронна діяльність у 

морегосподарському комплексі. Організація морського 

простору 

12 4 2  6 12 2 1  9 

Тема 6. Охорона морського середовища при експлуатації 

суден і плавучих установок 
12 4 2  6 14 2 2  10 

Тема 7. Охорона природи на морському шельфі, водних 

шляхах і берегових об’єктах. 
10 4 1  5 10 2   8 

Тема 8. Охорона водних акваторій. Ліквідація 

техногенних аварій 
11 4 2  5 9 2   7 

Разом за змістовим модулем 2 45 16 7  22 45 8 3  34 

Разом за курсом 90 30 15  45 90 14 6  70 



 

Теми практичних занять 

№ з/п Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 2 3 4 

1 
Міжнародні та національні системи 

забезпечення безпеки на морі 

2 
1 

2 
Національне законодавство та органи 

управління безпекою судноплавства 

2 
 

3 
Міжнародно-правова регламентація діяльності 

на морі 

2 
 

4 
Конвенційні вимоги до суден і плавучих 

установок 

2 
2 

5 
Планування території морського узбережжя 

України 

2 
1 

6 
Заходи  та засоби охорони природи при 

експлуатації суден і плавучих установок 

2 
2 

7 
Вимоги СОЛАС - 74 до небезпечних вантажів 

та Правила їх перевезення 

1 
 

8 Ліквідація аварійних ситуацій на морі 2  

Всього  15 6 

 

Завдання для самостійної роботи 

№ з/п Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Підготовка до лекційних занять – 12 

2 Підготовка до практичних робіт 15 8 

3 Підготовка рефератів – 20  

4 Підготовка до МКР 10 10 

5 Підготовка до тестів (залік) 20 20 

Всього  45 70 
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6. Методи навчання, засоби діагностики результатів навчання та методи 

їх демонстрування   

Набуття здобувачами необхідних компетенцій забезпечується через 

засвоєння програмного матеріалу та активізацію навчального процесу у 

спосіб: 

- роботою з літературою - опрацювання різних видів джерел, 

спрямоване на формування нових знань, їх закріплення, вироблення вмінь і 

навичок; 

- пояснення - словесне розкриття причинно-наслідкових зв'язків і 

закономірностей у розвитку природи, техніки, суспільства; 

- дискусії - обмін поглядами щодо конкретної проблеми з метою 

набуття нових знань, зміцнення власної думки, формування вміння її 

обстоювати; 

- диспут - цілеспрямоване зіставлення різних поглядів на наукову чи 

суспільну проблематику з метою формування у здобувачів оцінних суджень, 

зміцнення світоглядних позицій; 

- демонстрування - наочно-чуттєве ознайомлення здобувачів з 

явищами, процесами, об'єктами в їх природному вигляді.  

В процесі навчання при викладені нового навчального матеріалу 

використовуються пояснювально-ілюстративний та репродуктивний методи 

навчання. Для розвитку студентами навичок творчої пізнавальної діяльності 

та самостійного оволодіння знаннями використовується проблемний метод 

навчання. З метою активізації творчої навчально-пізнавальної діяльності 

студентів застосовуються евристичний та дослідницький методи навчання. 

Вибір метода навчання визначається формою та видом навчальної діяльності 

та представлений у таблиці: 

Форми діяльності 
Методи навчання 

ПІ Р П Е Д 

лекція + + + + + 

практичне заняття + + + + – 

реферат – + – + + 

тези доповідей – – – – + 

самостійна робота (звіт) + + + + + 

Лекції проводяться з використанням відповідних таблиць, схем, карт, 

планів та інших дидактичних матеріалів. Частина лекційного часу 

відводиться на проведення опитування, дискусії та міні-дискусії, 

обговорення та осмислювання змісту та основних положень лекції, 
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самостійне опрацювання навчального матеріалу із використанням конспекту 

лекцій, літератури, довідників та інших дидактичних матеріалів.  

Практичні заняття – більш глибокий розгляд висвітлених на лекції 

питань, підготовка доповідей та виступи за темою занять, виконання 

практичних завдань та захист виконаних робіт.  

Самостійна робота - це самостійне вивчення за підручниками, 

посібниками та іншими джерелами тем і розділів, визначених викладачем для 

самостійного опанування. Проводиться в позааудиторний та аудиторний час. 

Аудиторна самостійна робота реалізується під час лекцій, семінарських і 

практичних занять, консультацій, колоквіумів та індивідуальних занять.  

Інноваційні технології навчання базуються на використанні 3D-

моделей електронних освітніх ресурсів, мультимедійних технологій. 

Студенти залучаються до виконання презентацій з окремих питань та тем 

курсу, навчаються представляти результати власних здобутків сучасними 

засобами.  

При виконанні індивідуальних завдань з охорони морського 

середовища застосовується проблемне навчання, що ініціює самостійний 

пошук знань студентом при вирішенні поставленого завдання  

З числа інноваційних методів використовується імітаційно-ігрове 

моделювання дій у типових ситуаціях охорони морського середовища та 

контекстне навчання, що інтегрує навчальну, практичну і наукову діяльність. 

На початку семестру проводиться опитування або анкетування 

студентів з метою виявлення обізнаності кожного з них з навчальною 

дисципліною, рівня розуміння важливості дисципліни у фаховій підготовці. 

Обробка результатів опитувань та додаткові роз’яснення дозволяють 

відкорегувати та розширити коло інтересів студентів, визначити суміжні 

сфери застосування набутих знань та підвищити рівень їх зацікавленості 

дисципліною. Студентоцентрований підхід реалізується через підбір 

інтересних для студента тем індивідуальних завдань, індивідуальних 

(під)програм підготовки, що особливо важливо студентам з особливими 

потребами, тим, що продуктивно займаються студентською науково-

дослідною роботою або мають вільний графік відвідування занять. 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів 

навчання здобувачів є:  

- практичні роботи (семінари); 

- реферат з презентацією роботи; 

- модульна контрольна робота 

- залік. 
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7. Форми поточного та підсумкового контролю 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою 

Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з 

поточного контролю (тестування з теоретичного матеріалу, співбесіда з 

проблемних питань, виступи на практичних заняттях, модульні контрольні 

роботи) і підсумкового контролю знань у вигляді тестових завдань різної 

складності. У кожного компонента своя частка в загальній системі оцінок. У 

проміжних оцінках студент може набрати до 60 балів. Під компонентом 

проміжних оцінок розуміються поточні оцінки протягом семестру за 

виконання практичних робіт та модульних контрольних робіт.  

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх 

оцінювання 

 

Виконання практичних робіт (семінарів) 

Відповіді на 

семінарах  

(виконання 

практичних робіт) 

Критерії оцінювання 

5 

Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, 

систематизацію, узагальнення, використані 

міжпредметні зв’язки, містить аргументовані 

висновки 

4 

Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, 

логічна; допущені несуттєві помилки та неточності у 

викладенні матеріалу 

3 

 

Відповідь частково правильна, містить неточності, 

недостатньо обґрунтована 

2 

 

Відповідь має суттєві помилки, аргументи 

несформульовані, використовуються невірна 

термінологія 

1 

 

Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, 

не обґрунтована 

0 Студент не надає відповіді 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 40 балів для 

денної форми - 8 робіт по 5 балів, для заочної форми 20 балів – 4 роботи по 5 

балів). 
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Оцінка реферативної роботи 

Бали Критерії оцінювання 

8-10 

Зміст роботи відповідає обраній темі, робота структурована, 

логічна, містить обґрунтовані висновки, оформлення відповідає 

вимогам. Презентація містить 5-10 слайдів.  Доповідь при захисті 

реферату обґрунтована, демонструє вільне володіння матеріалом. 

5-8 

Реферат в цілому відповідає вимогам, містить презентацію. 

Матеріали реферату та презентації мають незначні недоліки. 

Доповідь при захисті реферату свідчить про добре оволодіння 

матеріалом. 

1-5 

Реферат виконаний з ознаками формальності, презентація відсутня. 

Доповідь при захисті реферату нечітка, слабо обґрунтована, без 

належних висновків.  

0 Робота не виконана 

 

Поточний модульний контроль у формі тестування 

Правильних 

відповідей,% 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Бал 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МКР1 та МКР2 для денної та заочної форми навчання містить 20 

тестових  питань, за виконання яких студент може отримати 

максимальну оцінку – 10 балів. З представлених 4 варіантів, потрібно 

підібрати правильну відповідь (1 бал за кожну правильну відповідь). На 

відповіді на питання модульної контрольної роботи відводиться 25 хв. 

 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Виконання практичних робіт 8х5 балів = 40 балів  4х5 балів = 20 балів 

Підготовка рефератів – 2х10 балів = 20 балів 

Поточний модульний контроль 
МКР1: 10 балів 

МКР2: 10 балів 

МКР1: 10 балів 

МКР2: 10 балів 

Всього 60 60 

 Залік 

Правильних 

відповідей,% 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Бал 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

Залік проводиться у вигляді тестових  питань і містить: для денної та 

заочної форми навчання 40 питань і максимально оцінюється в 40 балів (1 

бал за кожне питання). З представлених 4 варіантів, потрібно підібрати 

правильну відповідь. 
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8. Критерії оцінювання результатів навчання 

 Денне відділення Заочне відділення 

Вид роботи 
Кількіст

ь балів 

Вид 

роботи 

Кількість 

балів 

1 2 3 4 5 6 

 
Т1 

Практична 

робота №1 
5 

Практична 

робота №1 
5 

 
Т2 

Практична 

робота №2 
5 

Підготовка 

реферату №1 
10 

 
Т3 

Практична 

робота №3 
5 

 
Т4 

Практична 

робота №4 
5 

Практична 

робота №2 
5 

ПМК 1 Завдання 10 Завдання 10 

 
Т5 

Практична 

робота №5 
5 

Практична 

робота №3 
5 

 
Т6 

Практична 

робота №6 
5 

Практична 

робота №4 
5 

 
Т7 

Практична 

робота №7 
5 

Підготовка 

реферату №2 
10 

 
Т8 

Практична 

робота №8 
5 

ПМК 2 Завдання 10 Завдання 10 

Підсумковий 

контроль 
Залік 40 Залік 40 

Сума 100  100 

 

 

9. Засоби навчання 

У якості наочного матеріалу під час лекційних та лабораторних робіт 

використовуються відео- та фото- матеріали, карти, схеми, ДСТУ, тощо.  

З метою роз’яснення найбільш складних питань дисципліни та 

підвищення якості виконання індивідуального завдання проводяться групові 

та індивідуальні консультації за розкладом кафедри. Використовується 

програмне забезпечення для підтримки дистанційного навчання, Інтернет-

опитування тощо. 

Також студентам надається можливість отримати електронний варіант 

конспекту лекцій та всіх методичних розробок кафедри, користування 

бібліотечними фондами (підручники і навчальні посібники, методичні 

рекомендації, наукова література тощо). 
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10. Рекомендовані джерела інформації 

Основна література 

1. Бекяшев К.А., Сидорченко В.Ф. Безопасность на море. Нормативно 

- правовые аспекты строительства и использования судовой техники: 

Справочник. - Л. : Судостроение, 1988. - 240 с. 

2. Волошин В. П.  Охрана  морской среды.- Л.: Судостроение, 1987.-

208 c.  

3. Горбов, В.М. Суднова енергетика та Світовий океан: підручник / В. 

М. Горбов, І. О. Ратушняк, Є. І. Трушляков, O. K. Чередніченко. – Миколаїв: 

НУК, 2007. – 596 с. 

4. Дегтярев В.В. Охрана окружающей среды. - М.: Транспорт, 1989. – 

212 с. 

5. Зубрилов С.П., Ищук Ю.Т., Косовский В.И. Охрана окружающей 

среды при эксплуатации судов. - Л.: Судостроение, 1989 - 256 с. 

6. Иванов Г.Г. Международная морская организация. – Одесса: 

ЛАТСТАР, 1999. – 392 с. 

7. Кодекс торговельного мореплавства України. - Харків: Право, 2019. 

- 166 с. 

8. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 

1973 г. МАРПОЛ 73/78 [Текст]: – СПб.: ЗАО "ЦНИИМФ", 2012. – 768 с. 

9. Морское право Украины / Демиденко В.В., Шемякин А.Н., 

Балобанов А.О., Прусс В.М. – Одесса: АО БАХВА, 1996.-140 с. 

10. Панин В. В. Основы эксплуатации судовых энергетических 

установок: учебное пособие / В. В. Панин, А. Н. Носовский, А. В. 

Корниецкий, В. А. Пинчук, А. А. Чуйко.– Николаев, 2012.– 408 с. 

11. Правила технической эксплуатации морских и речных судов 

[Текст]: нормативные   документы   морского   транспорта   Украины.   –   

Одесса:  ЮжНИИМФ, 1997. – 581с. 

12. Системы судовых энергетических установок Г.А.Артемов, 

В.П.Волошин, А.Я. Шквар, В.П.Шостак. - Л.: Судостроение, 1990.- 376 с. 
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13. Современное международное морское право и практика его 

применения Украиной. – К.: Наук. Думка, 1995. – 342 с. 

14. Средства очистки жидкостей на судах: Справочник/ Под общ. ред. 

И.А.Иванова - Л.: Судостроение, 1984 - 272с. 

15. Судовые энергетические установки/ Г.А.Артемов, В.П.Волошин, 

Ю.В.Захаров,  А.Я.Шквар. - Л.Судостроение, 1987 - 480 с. 

16. Чиняев И.А. Судовые системы. - М.: Транспорт, 1989.- 202 с. 

 

Допоміжна література 

1. Александров М.Н. Безопасность человека на море. - Л.: 

Судостроение, 1983. - 206 с.  

2. Альхименко А.И. Охрана природы при освоении ресурсов мирового 

океана. - Л. : Судостроение, 1982. – 108 с. 

3. Большаков В.Ф., Решетников И.П., Яковенко В.Г. Рациональное 

использование природных ресурсов на морском транспорте, - М. : Транспорт, 

1992. - 256 с.  

4. Горбов В.М. Альтернативные топлива в судовой энергетике : 

монография / В. М. Горбов, В. С. Митенкова; Нац. ун-т кораблестроения им. 

адмирала Макарова. - Николаев : НУК, 2012. - 315 с. 

5. Горбов, В.М. Енергетичні палива [Текст]: навчальний посібник / 

В. М. Горбов. – Миколаїв УДМТУ, 2003. – 328 с.  

6. Зайцев Ю.П. Введение в экологию Черного моря Одесса: Эвен, 

2006. — 224 с.  

7. Зайцев Ю.П. Чорноморські береги України.2008.- 242 с, 

8. Камкин С.В. Эксплуатация судовых дизельных энергетических 

установок / С.В. Камкин, И.В. Возницкий, В.Ф. Большаков и др. – М.: 

Транспорт, 1996. – 432 с.  

9. Клёнкин А.Л. и др. Экосистема Азовского моря: антропогенное 

загрязнение. - Краснодар: Азовский науч.-исслед. ин-тут рыбного хоз-ва, 

2007. — 324 с. 
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10. Математические модели контроля загрязнения воды - М.: Мир, 

1981-472 с. 

11. Нунупаров С.М. Предотвращение загрязнения моря с судов. - М.: 

Транспорт, 1985. - 288 с. 

12. Правила класифікації та побудови морських суден [Текст]. – У 4-х 

томах. – К.: Регістр судноплавства України, 2011. 

13. Пріоритети державної морської політики у сфері функціонування та 

розвитку морегосподарського комплексу України. – К.: НІСД, 2016. – 46 с. 

14. Судовой механик [Текст]: справочник / Авт. кол.; под ред. 

А. А. Фока. – В 3-х томах. – Т.2. – Одесса: Фенікс, 2010. – 1032 с.  

15. Топалов В. П. Оценка риска при эксплуатации судов /В. П.Топалов, 

В. .Торский. – Одесса: Астропринт, 2010. – 128 с. 

16. Уильямс Д. Основы контроля морских загрязнений. - Л.: 

Судостроение, 1984. –136 с.  

17. Управление борьбой с пожаром на судне - Одесса: ЦПАП, 1997. – 

122 с. 

18. Эйлер Ч. Н. Обзор мирового опыта в области морского 

пространственного планирования: отчет для Рабочей группы по морскому 

пространственному планированию Всемирного фонда дикой природы 

(WWF). 2014. — 136 с 

 

Інформаційні ресурси в інтернет 

1. Карти тематичні  [Електронний ресурс] // УкрНЦЕМ. – 2009. – 

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

2. Наказ «Про затвердження Інструкції щодо процедур приймання та 

скидання водяного баласту на акваторії річкових внутрішніх водних шляхів 

України»: від 13.06.2007 за N 491 [Електронний ресурс] / Мінтранс України. 

– К.: Мін-во транспорту та зв'язку України. – 2007. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua. 

http://www.sea.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
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3. Наказ «Про затвердження Методики розрахунку збитків, заподіяних 

рибному господарству внаслідок  порушення законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища»: від 26.05.1995 за N 155/691 

[Електронний ресурс] / Мінекобезпеки України. – К.: Мінекобезпеки 

України. – 1995. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

4. Наказ «Про затвердження Методики розрахунку розмірів 

відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення 

законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів»: 

від 20.07.2009 р. за N 389 [Електронний ресурс] / Мін-во охорони 

навколишнього природного середовища України. – К.– 2009. – Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua.  

5. Суднобудування України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/prom/ukr/28.html 

6. Maritime Conventions [Електронний ресурс] / Spill Compensation. – 

London: ITOPF. – 2009. – Режим доступу: www.itopfis.com 

7. MEPC requests Anti-fouling systems conference in 2000-2001 // IMO 

News: the magazine of the IMO. – London, 1999. – N3. – P.7-10. 

8. Numbers and amounts spilt [Електронний ресурс] / Oil tanker spill 

statistics: 2008. – London: ITOPF. – 2008. – Режим доступу: www.itopfis.com. 

9. Tanker fleet development [Електронний ресурс] / Annual Statistical 

Bulletin. – Vienna.: OPEC. – 2008. - Режим доступу: www.opec.com. 

10. Total Ship Safety: A life cycle, risk-based DOR methodology for ship 

safety // The Naval Architect.– UK: RINA, June, 2002.– p. 20-28.  

11. Tee Tuan Poy, Shattri B Mansor Remote sensing and GIS application in 

oil spills risk assessment [Електронний ресурс] / GISdevelopment. – Режим 

доступу: http://www.gisdevelopment.net. 

http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/

