
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. Садово-паркове  мистецтво  -  поєднання  паркового  будівництва  з 

природними та антропогенними ландшафтами на прикладі «Софіївки» 

м. Умані (та  іншими  ландшафтно-природними  територіями,  які  мають  

історичну цінність).  

4. Облік  екологічної  безпеки  в  процесі  експлуатації  Уманського  (або 

інших) сміттєзвалища.  

5. Складові компоненти екосистеми та взаємодія між ними. 

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

регіону).  

7. Побутові відходи та їх утилізація. 

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

якого району).  

9. Екологізація навколишнього середовища.  

10. Вплив діяльності цукрового заводу на навколишнє середовище (на 

конкретному прикладі). 

11. Еколого-агрохімічний стан ґрунтів (досліджуваного регіону). 

12. Вивчення водної мережі та екологічний стан малих річок Уманщини 

(будь-якого регіону).  

13. Екологічні проблеми водоймищ Уманщини (будь-якого регіону).  

14. Екологічний стан водних джерел басейну річок Уманщини (будь-якого 

регіону).  

15. Екологічні проблеми питної води Уманщини (будь-якого населеного 

пункту).  

16. Антропогенний вплив на водні біоценози.  

17. Екологічний стан струмків, водостоків будь-якого регіону.  

18. Природні небезпечні явища і процеси.  

19. Техногенні небезпечні явища і процеси. 

20. Походження омели, її шкода та боротьба з нею.  

21. Земноводні - біоіндикатори довкілля.  

22. Екологічні особливості фауни, урбоекосистем.  

23. Екологічні наслідки антропогенного впливу на фауну.  

24. Проблеми збереження фауни в умовах зростаючого антропогенного 

прессу на довкілля.  



25. Формування репрезентативної екологічної мережі в Україні (можливо в 

окремих регіонах).  

26. Історія розвитку заповідної справи в Україні.  

27. Вплив атомних електростанцій на навколишнє середовище. 

28. Екологічний менеджмент у молочній промисловості. 

29. Охорона природи на рекреаційних територіях. 

30. Глобальні екологічні проблеми людства та шляхи їх розв’язання. 

31. Сучасна  демографічна ситуація і екологічні проблеми в світі. 

32. Охорона навколишнього середовища у містах. 

33. Вивчення якості повітря в зонах відпочинку. 

34. Екологія та економіка (минуле, сучасне та майбутнє). 

35. Еволюція взаємовідносин людини і природного середовища. 

36. Екосистема: поняття, властивості, типи. 

37. Фітоіндикація радіологічного забруднення навколишнього природного 

середовища. 

38. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, 

використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. 

39. Правові форми екологічного контролю. 

40. Індикація забруднення атмосферного повітря за допомогою рослин. 

41. Шляхи розв’язання глобальних проблем людства. 

42. Особливості впливу миючих засобів на біологічні об’єкти.  

 


