
Семінарське заняття 8 

Тема. Сучасні екологічні проблеми в Україні 

План 

1. Характеристика сучасного стану природного середовища України. 

2. Стан природних ресурсів в Україні. 

3. Аналіз наслідків аварії на ЧАЕС. 

4. Аналіз екологічних проблем окремих регіонів України. 

5. Основні шляхи вирішення екологічних проблем України. 
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Рекомендовані реферати 
 

1. Характеристика екологічних умов Полісся, Лісостепу і Степу. 

2. Регіональні аспекти забруднення навколишнього природного середовища України. 

3. Екологічні проблеми Карпатського регіону. 

4. Шляхи подолання екологічної кризи Азово-Чорноморського басейну. Екологічні проблеми 

Чорного та Азовського морів. 

5. Екологічні проблеми територій та акваторій у басейні Дніпра. 

6. Екологічний рух в Україні. Роль громадських організацій у збереженні природи. 

 

Запитання для активізації пізнавальної діяльності студентів 

1. Охарактеризуйте основні джерела забруднення атмосфери міста. 

2. Охарактеризуйте штучні екологічні негаразди у регіонах України і визначте їх причини. 

3. Які причини поглиблення екологічної кризи в Україні? 

4. Назвіть позитивні фактори, що впливають на екологічну ситуацію у нашій державі.  

5. Як можна схарактеризувати стан природного середовища в Донецько-Придніпровському регіоні? 

6. Як можна схарактеризувати екологічну ситуацію в Українських Карпатах? 

7. Що таке екологічна політика і в чому вона виявляється? 

8. Які стратегічні пріоритети збалансованого розвитку країни в економічній, соціальній та 

екологічній сферах? 
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9. Які негативні чинники впливають на стан екосистеми місцевого регіону? 

10. Назвіть шляхи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. 

11. Які наслідки чорнобильської катастрофи для здоров’я українського народу? 

 

Творчі завдання 

1. Проаналізуйте канцерогенні та мутагенні речовини, що потрапляють у довкілля. 

2. Чи траплялися у вашому місті техногенні аварії і які вони мали наслідки? 

3. Запропонуйте програму екологічного оздоровлення Полісся. 


