
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

кафедри хімії, екології та методики їх навчання 

на 2015-2016 навчальний рік 

 

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ З ФІЗИЧНОЇ, КОЛОЇДНОЇ ТА 

АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ 

1. Дослідження передачі хімічної інформації при кристалізації 

пересичених розчинів. 

2. Визначення БСК (біологічне споживання кисню) в природних водах. 

3. Дослідження наявності токсичних домішок у харчових продуктах 

методом іонної хроматографії. 

4. Аналіз аніонного складу питної води та продуктів харчування методом 

іонної хроматографії. 

5. Вивчення структурних особливостей водних розчинів деяких перехідних 

металів. 

6. Порівняльний аналіз аніонного складу атмосферних опадів та 

поверхневих вод. 

7. Історія виникнення і становлення аналітичної хімії. 

8. Екстракційні методи аналізу. 

9. Хімічні тест-методи аналізу: визначення загальної твердості води. 

10. Хімічні тест-методи аналізу: визначення сумарного вмісту йонів 

важких металів у воді. 

11. Кінетика кислотного гідролізу сахарози. 

12. Ренгенодифракційне дослідження структури системи Al-Ni. 

13. Калориметричні вимірювання в практикумі з фізичної хімії: джерела 

помилок та їх усунення. 

14. Підвищення надійності результатів екоаналітичного контролю, 

отриманих титриметричними методами. 

15. Тестовий контроль знань студентів. Складання завдань по загальним 

властивостями розчинів. 

16. Тестовий контроль знань студентів. Складання завдань з термічного 

аналізу і діаграм плавкості двокомпонентних систем. 

17. Дистанційний навчальний модуль з дисципліни «Аналітична хімія» і 

структура, призначення, зміст . 

18. Фізико-хімічні основи одержання кисню, азоту та благородних газів з 

повітря. 

19. Адсорбційні процеси і родючість ґрунтів. 

20. Методи вивчення поверхневого натягу рідин. 

 

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ З НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ 

1. Адсорбція йонів міді на термічно модифікованому клиноптилоліті. 



2. Адсорбція йонів плюмбуму на хімічно модифікованому 

клиноптилоліті. 

3. Очистка води модифікованими силікатами. 

4. Гетероструктури на основі ТіО2 і CdS та біоціанінового барвника.. 

5. Очистка води модифікованими базальтовими туфами. 

6. Каталітичні властивості базальтового туфу. 

7. Каталітичні властивості цеолітів. 

8. Каталітичні властивості клинопилолітів. 

9. Адсорбція йонів кобальту на термічно модифікованому 

клиноптилоліті. 

10. Адсорбція йонів кобальту на хіміко-термічно модифікованому 

клиноптилоліті. 

11. Адсорбція йонів кобальту на термічно модифікованому цеоліті. 

12. Адсорбція йонів металів на хіміко-модифікованому клиноптилоліті. 

13. Сорбенти різної природи. 

14. Сорбенти силікатного типу. 

15. Переваги природних сорбентів. 

16. Дослідження каталізаторів на основі діоксиду  титану для очищення 

автомобільних викидів. 

 

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ 

 

1. Ідентифікація органічних сполук. 

2. Історія розвитку органічної хімії. 

3. Отримання синтетичних барвників реакцією азосполуки.  

4. Використання реакцій діазотування в органічному синтезі.  

5. Промислові синтези на основі вуглеводнів. 

6. Етилен і його похідні в промисловому органічному синтезі. 

7. C, N, O - ацилування в органічному синтезі. 

8. Хімічний синтез і охорона довкілля. 

9. Стратегія органічного синтезу. 

10. Хімічний синтез білків в промисловості. 

11. Промисловий синтез формальдегіду і синтези на його основі.  

12. Реакції конденсації в лабораторному і промисловому 

органічному синтезі. 

13. Методи промислового отримання синтетичних волокон. 

14. Реакції галогенування органічних сполук. 

15. Реакції ацилування органічних сполук.  

16. Реакції сульфування органічних сполук. 

17. Реакції окислення органічних сполук. 

18. Вивчення біологічної ролі води на уроках хімії у 9 класі. 



19. Барвники трифенілметиленового ряду. 

20. Використання сучасних інформаційних технологій при розробці 

електронних посібників на прикладі «Органічна хімія». 

  

ТЕМИ КУРСОВИХ  РОБІТ З  БІОХІМІЇ 

1. Біоенергетика клітини. 

2.  Вплив екологічних чинників на обмінні процеси в організмі. 

3.  Біохімія раціонального харчування. 

4.  Сучасні пестициди, їх роль на обмінні процеси. 

5.  Пігменти в рослинних організмах, шляхи їх синтезу. 

6.  Мікроелементи в живій природі. 

7.  Ферменти в харчовій технології. 

8. Коферменти, їх біологічна роль. 

9.  Окислювально-відновні ферменти, їх біологічна роль. 

10. Біохімія виникнення життя на землі. 

11. Шляхи синтезу незамінних амінокислот. 

 

ТЕМИ КУРСОВИХ  РОБІТ  З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ХІМІЇ 

1. Самостійна робота учнів з хімії в умовах диференціації навчання. 

2. Розвиток творчої особистості в умовах модульно-розвивального 

навчання. 

3. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі 

проведення нетрадиційних уроків хімії. 

4. Інтерактивні методи навчання хімії. 

5. Удосконалення системи оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії. 

6. Розвиток мислення при розв’язанні задач з хімії у 8 класах. 

7. Розвиток асоціативного мислення учнів основної школи при вивченні 

хімії. 

8. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення 

хімії (розв’язування різних типів хімічних задач та ін.).  

9. Розвиток дослідницьких умінь учнів у процесі вивчення хімії. 

10. Розвиток творчого мислення учнів у процесі вивчення хімії.  

11. Методика створення проблемних ситуацій під час хімічного 

експерименту. 

12. Формування і розвиток уявлень про хімічне виробництво у шкільному 

курсі хімії.  

13. Особистісно-орієнтоване навчання на уроках хімії. 

14. Дивергентне мислення учнів 11-го класу на уроках хімії. 

15. Методика технології впровадження проблемного навчання у процесі 

вивчення хімії у 9 класі. 

16. Методика застосування проектної технології на уроках хімії у 10 класі. 



17. Розвиток мислення учнів у процесі вивчення хімії. 

18. Особистісно-орієнтоване навчання в хімії. 

19. Формування світогляду учнів під час вивчення хімії. 

20. Розвиток критичного мислення на уроках хімії. 

21. Розвиток творчої активності школярів у процесі розв’язання 

розрахункових задач на уроках хімії. 

22. Розвиток конвергентного мислення на уроках хімії (на прикладі певного 

класу). 

23. Методика використання хімічного експерименту як засобу створення 

проблемних ситуацій. 

24.  Проблемне навчання як один із засобів розвитку пізнавальних та творчих 

здібностей учнів з хімії. 

25. Використання ігрової форми навчання на уроках хімії. 

 

ТЕМИ КУРСОВИХ  РОБІТ З ЕКОЛОГІЇ 

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. Роль громадських об'єднань та громадян у проведенні екологічної 

експертизи (на прикладі однієї із галузей виробництва відповідного регіону). 

4. Садово-паркове мистецтво - поєднання паркового будівництва з 

природними та антропогенними ландшафтами на прикладі «Софіївка» м. Умані 

(та іншими ландшафтно-природними територіями, які мають історичну 

цінність), 

5. Облік екологічної безпеки в процесі експлуатації Уманського (або 

інших) сміттєзвалища. 

6. Екологічний стан та біорізноманіття одного із досліджуваних 

ландшафтів. 

7. Складові компоненти екосистеми та взаємодія між ними. 

8. Встановити екологічний резерв агроценозу (або іншої екосистеми). 

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

регіону), 

10. Побутові відходи та їх утилізація, 

11. Джерела та наслідки забруднення ґрунтів Уманського району (будь-

якого району). 

12. Проблеми малої річки Тернави у місці Дунаївці. 

13. Екологічний моніторинг м. Херсон. 

14. Екологізація навколишнього середовища. 

15. Вплив діяльності Жашківського цукрового заводу на навколишнє 

середовище. 



16. Екологічний стан Шаргородського району. 

17. Проблеми різноманіття смт. Браїлів Жмеринського району Вінницької 

області. 

18.Екологічний стан м. Одеси. 

19. Форми озеленення дендрологічного парку «Софіївка». 

20. Біолого-екологічний моніторинг внутрішнього озеленення. 

 


