1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
1.1. Тематика дипломних робіт
Тематика дипломних робіт повинна відповідати фаховому
профілю, бути актуальною, спрямованою на вирішення державних
інтересів у вивченні екологічної ситуації на певному рівні та
розробку пропозицій і рекомендацій, що мають не тільки
теоретичне, а й прикладне значення.
Тема дипломної роботи повинна бути сформульована чітко,
ясно, коротко – не більше 10 слів. У ній міститься інформація про
об’єкт (чи предмет) дослідження, мету роботи і основний метод її
вирішення. Наприклад: “Екологічна експертиза стану басейну р.
Мертвовод”, “Математичне моделювання природного процесу
ерозії берегового схилу” або “Дослідження впливу автотранспорту
на стан атмосферного повітря в місті”. Об’єктом дослідження, як
правило, повинна бути екологічна чи соціоекологічна система.
Починати формулювання теми краще з методу вирішення:
“Виконати
аналіз...”,
“Обґрунтувати...”,
“Оптимізувати...”,
“Розробити модель і виконати аналіз...”.
Дипломна робота магістра-практика короткої програми
(спеціаліста) присвячується вирішенню задач прикладної екології –
агроекології, біоекології, урбоекології, техноекології, екологічному
менеджменту.
Дипломна робота магістра довгої програми вирішує задачі
теоретичної екології, до яких належать: моделювання екологічних
систем і процесів, екологічний моніторинг, дія екологічних
(біосферних) законів, проблеми гармонійного розвитку, екологічна
освіта, соціальна екологія, заповідна справа, екологічна політика,
екологічна експертиза і аудит.
Вирішення основної задачі дипломної роботи повинно
органічно пов’язуватися з вирішенням завдань економіки та техніки
безпеки, охорони праці, цивільної оборони. Зміст і структуру
останніх фрагментів дипломної роботи встановлює керівник
дипломника за узгодженням із консультантом.

1.2. Структура дипломної роботи
За змістом і обсягами розділів дипломна робота має таку структуру:
– Титульний аркуш (див. Додаток 1) – 1 с.
– Аркуш завдання (див. Додаток 2) – 1 с.
– Зміст – 1 с.
– Перелік умовних позначень – 1 с.
– Вступ – 1-2 с.
– Розділ 1. Аналіз літератури з теми – 10-12 с.
– Розділ 2. Об’єкт і предмет досліджень –1-2 с.
– Розділ 3. Методика досліджень – 1-2 с.
– Розділ 4. Результати особистих досліджень – 15-18 с.
– Розділ 5. Узагальнення досліджень – 2-3 с.
– Розділ 6. Охорона праці, техніка безпеки та цивільна
оборона – 6-8 с. – Висновки і
пропозиції – 2-3 с. – Література – без
обмежень. – Додатки – без
обмежень.

