
Перелік пропонованих тем курсових робіт для студентів 

спеціальності 101 Екологія 

1. Охорона водних об’єктів міст. 

2. Вплив промислового комплексу на міські екосистеми. 

3. Специфіка ведення лісового господарства гірських регіонів Українських 

Карпат. 

4. Екологічні проблеми розробки Бориславського нафто-газоконденсатного 

родовища. 

5. Фітотерапевтичні властивості фенхеля звичайного. 

6. Актуальні проблеми збереження водних ресурсів Дрогобиччини. 

7. Стихійні явища в гірських лісах Українських Карпат. 

8. Роль населення у збереженні довкілля. 

9. Дослідження природно-ресурсного потенціалу м. Трускавця. 

10. Екологічні проблеми малих річок Передкарпаття. 

11. Сучасні технології утилізації побутових відходів. 

12. Сталий розвиток промисловості м. Борислава 

13. Сталий розвиток промислового комплексу міста та його характеристики. 

14. Особливості проведення державного контролю за охороною лісів та інших 

рослинних ресурсів. 

15. Міжнародна система екологічного маркування. 

16. Сертифікація систем екологічного менеджменту.  

17. Види  правопорушень та заходи впливу при порушенні вимог до охорони, 

використання  та відтворення рибних ресурсів. 

18. Особливості забезпечення сталого розвитку м. Трускавця. 

19. Провадження держконтролю на територіях та об’єктах природно-

заповідного фонду України. 

20. Екологічні проблеми м. Стебника та шляхи його сталого розвитку. 

21. Сертифікація продукції підприємств в Україні. 

22. Проблеми охорони вод басейну р. Дністер. 

23. Аналіз діяльності основних підприємств забруднювачів повітря 

Львівщини. 

24. Вивчення екологічного стану водойм Дрогобиччини. 

25. Структура та функціональна організація лісових екосистем. 

26. Сучасний стан джерел водопостачання та якості питної води в Україні. 

27. Екологічні проблеми, пов’язані з видобуванням корисних копалин. 

28. Порівняльна характеристика систем водоочистки. 

29. Біотестування як метод визначення впливу на навколишнє середовище. 

30. Еколого-фауністичний аналіз мишоподібних гризунів натериторії 

національного природного парку „Сколівські Бескиди”. 

31. Раритетне біорізноманіття Прикарпаття. 



32. Використання водних ресурсів та основні тенденції їхніх змін. 

33. Особливості здійснення державного контролю на об’єктах природо-

заповідного фонду України. 

34. Проблема сталого розвитку агропромислового комплексу та сільського 

господарства України. 

35. Перспективи сталого розвитку лісопромислового комплексу України. 

36. Гідрологічна характеристика Дрогобицької урбоагломерації. 

37. Екологічні принципи ведення лісового господарства. 

38. Перспективи отримання біогазу в Україні. 

39. Вплив нафтовидобутку на довкілля. 

40. Екологічні проблеми при використанні мінеральних добрив та засобів 

захисту рослин. 

41. Перспективи вирощування енергетичної верби в Україні. 

42. Біорізноманіття та проблема його збереження. 

43. Рідкісні види ссавців Передкарпаття та заходи щодо їх збереження. 

44. Біоекологічні особливості формування деревних насаджень за участю 

інтродуцентів. 

45. Охорона лісових екосистем Українських Карпат. 

46. Стихійні явища в Українських Карпатах та їх екологічні наслідки. 

47. Системи комунального та промислового водопостачання. 

48. Шкодочинна дія водної ерозії на дерново-підзолисті ґрунти 

Передкарпаття. 

49. Деградація дерново-підзолистих ґрунтів Передкарпаття та шляхи їх 

усунення. 

50. Екологічне виховання на уроках Природознавства. 

51. Екологічні індикатори сталого розвитку. 

52. Поняття «регіону» в концепції сталого розвитку. 

53. Екологічна оцінка стану поверхневих вод з урахуванням гідрохімічних 

особливостей. 

54. Навчально демонстраційні центри сталого розвитку на прикладі 

комплексу Вілли Яроша. 

55. Використання індикаторів для оцінювання сталого розвитку регіону. 

56. Перспективи фітоіндикації стану навколишнього середовища в містах. 

57. Енергетичні рослини – як альтернативне джерело енергії. 

58. Оцінка впливу на довкілля в світлі сучасних правових вимог. 

59. Екологічна освіта в Україні стан та перспективи. 

60. Планувальні заходи у охороні міського середовища. 

61. Екологічна діяльність лісогосподарського підприємства «ДП Дрогобицьке 

ЛГ». 

62. Очистка стічних вод у природних умовах. 

63. Характеристика діяльності ТЕС. 



64. Захист від шкідливих фізичних впливів. 

65. Охорона та раціональне використання лікарських рослин. 

66. Положення стратегії сталого розвитку у містобудуванні і проектуванні. 

67. Екологічні системи Сколівських Бескид. 

68. Природно-заповідний фонд Карпатського біосферного заповідника. 

69. Перспективи використання альтернативних джерел енергії Львівської 

області. 

70. Оцінка якості води річки Стрий за гідрохімічними показниками. 

71. Характеристика природно-заповідного фонду Західного регіону України. 

72. Лісові екосистеми Дрогобицького району. 

73. Утилізація відходів легкої промисловості. 

74. Екологічна характеристика річки Серет. 

75. Характеристика природно-заповідних територій Закарпатської області. 

76. Структура мікротеріофауни на територіях Дрогобицького району. 

77. Інструменти соціальної мобілізації для вирішення екологічних проблем. 

78. Гідроекологічна характеристика річки Тисмениця в межах м. Борислав. 

79. Аналіз екологічного та господарського потенціалу лісів ДП «Боринське 

лісове господарство». 

80. Оптимізація емісії викидів транспортними компаніями, що здійснюють 

міжнародні перевезення. 


