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ВСТУП 

 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. 

Під час самостійної роботи студенти закріплюють додаткові знання, набуті 

на лекціях і практичних заняттях. 

Зміст програми базується на знаннях правового регулювання відносин у 

галузі охорони, використання водних ресурсів, а також знань, умінь і навичок 

щодо обліку та оцінки водного фонду України з метою отримання достовірних 

необхідних даних правового, природного і господарського стану водних об'єктів 

з метою організації їхнього раціонального та ефективного використання. 

Самостійна робота передбачає написання есе та описового індивідуального 

науково-дослідного завдання. Студенти класифікують та описують живі істоти, 

вивчають походження їхніх видів, взаємодію між собою та з навколишнім 

середовищем. Інформаційними джерелами є наведений перелік рекомендованої 

літератури. 

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

Символ результатів 

навчання за 

спеціальністю «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

відповідно до освітньо-

професійної програми 

 

 

Результати навчання з дисципліни 

РН1 РН1.1 Володіти вільно державною мовою, 

включаючи спеціальну термінологію, для 

проведення літературного пошуку. 

РН 5 РН 5.1 Знати та розуміти характеристику водних 

ресурсів України; 

РН 5.2 Знати та розуміти основи реєстрації водних 

об’єктів і водних ресурсів України; 

РН 5.3 Знати та розуміти основи кадастрових робіт в 

України. 

РН 6 РН 6.1 Знати та розуміти організацію раціонального 

та ефективного використання водного фонду 

окремими галузями народного господарства; 

РН 6.2 Знати та розуміти порядок та умови надання 

водних об’єктів у користування. 

РН8 РН 8.1 Ставити коректні питання, знати методику 

та стандартне обладнання під час проведення 

досліджень. 

РН 15 РН 15.1 Вміти застосовувати на практиці основні 

методи обліку та оцінки водних ресурсів, 
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проводити реєстрацію водних об’єктів, надавати 

характеристику основним водним об’єктам 

України, розрахувати баланс водних ресурсів. 

РН16 РН16.1 Вміти працювати самостійно, або в групі, 

отримувати результат у рамках обмеженого часу з 

наголосом на професійну сумлінність. 
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Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) та есе з дисципліни  

“РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ” 

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання необхідне для закріплення і 

розширення теоретичних і практичних знань з дисципліни «Раціональне 

використання водного фонду України». Під час виконання ІНДЗ студент 

повинен продемонструвати вміння у сфері науково-дослідної діяльності. ІНДЗ 

студенти виконують самостійно протягом вивчення дисципліни з проведенням 

консультацій викладачем дисципліни відповідно до графіка навчального 

процесу. 

Студенти набувають навичок самостійної роботи з літературою, 

навчаються порівнювати, аналізувати та систематизувати інформацію. Під час 

виконання самостійної роботи студенти користуються рекомендованою 

літературою та прикладами з власної практики, прагнучи, щоб конкретний 

матеріал був органічно пов’язаний з теоретичними положеннями.  

Есе повинно містити інформацію за останні роки за певною темою. Есе 

захищається у встановлений строк на кафедрі. Воно складається з вступу, 

основної частини та висновків. Для написання есе потрібно: 

1.  написати план; 

2.  логічно побудувати текст; 

3.  чітко виразити причино-наслідкові зв’язки; 

4.  виразити ланцюжок пов’язаних думок; 

5.  логічно описати проблематику та розкрити тему; 

6.  використати приклади, пояснення; 

7.  написати висновки; 

Оформлення ІНДЗ та есе: шрифт Times New Roman 14, міжрядковий 

інтервал одинарний, абзац – 1,25 см; титульна сторінка встановленого зразку. 

ІНДЗ має бути написано українською мовою та правильно оформлено. Текст 

роботи повинен розміщуватися на одній сторінці аркуша паперу, з полями  

30 мм – зліва, 15 мм – справа, 20 мм – вгорі, 20 мм – внизу. 

Нумерація сторінок має бути наскрізною: номер сторінки проставляють 

арабськими цифрами у правому верхньому кутку, але на титульній сторінці 

(перша сторінка роботи) сторінки не проставляють. 

Розрахунки, які наводяться в тексті, доцільно давати у друкованому чи 

письмовому вигляді. Кожна таблиця повинна мати заголовок, який відображає її 

зміст. Ілюстративний матеріал у формі схем, діаграм, графіків тощо 

оформляється таким чином: знизу під ілюстрацією з великої букви пишуть слово 

«Рис.» і проставляють його номер та назву. 

Обов’язково зазначається список використаної літератури. 

 

 

 

 

 

Зразок титульної сторінки: 
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Для ІНДЗ потрібно описати будь-яке водосховище, дати його 

характеристику. 

 

Теми самостійних робіт з дисципліни 

“Раціональне використання водного фонду України” для написання есе 

 

1. Сучасне антропогенне навантаження на малі річки, їх охорона та 

відновлення. Паспортизаація малих річок (основна л-ра 4, 6, 7) 

2. Вплив на оточуюче середовище водних меліорацій, територіального 

перерозподілу водних ресурсів, заходів бротьби із шкідливою дією вод 

(основна л-ра 3, 5, 6, 7) 

3. Роль малих річок в формуванні водних ресурсів (основна л-ра 3, 5, 6, 7) 

4. Екологічний стан малих річок і його вплив на рибне поголів’я великих рік 

(основна л-ра 6, 12) 

5. Проблеми малих річок та причини, що їх сформували (основна л-ра 1, 2, 6, 

додаткова л-ра 1-3) 
6. Права службовців органів рибоохорони (основна л-ра 3, 5, 6, 7) 

7. Водоохоронні зони морів та річок (основна л-ра 3, 5, 6, 7) 

8. Які роботи забороняються проводити в прибережній захисній смузі 

(авіообпилення, оприскування, використання отрутохімікатів) (основна л-

ра 3, 5, 6, 7) 

9. Основні джерела забруднення рибогосподарських водойм, та їх поділ на 

групи (природні, штучні) (основна л-ра 3, 5, 6, 7) 

10. Вплив на рибні запаси будівництва ГЕС (основна л-ра 8, 9, 10) 
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