Орієнтовний перелік тем науково-дослідницьких робіт з
Історії, Наук про Землю, Філософії та суспільствознавства
1. Селянсько-визвольний рух – феномен українського анархізму.
2. Національно-визвольне підпілля в Києві 1941 -1943 рр.
3. Голодомор 1932-1933 роківочимасвідківКиївськоїобласті.
4. Українська греко-католицькацерква в політичномуконтексті.
5. Видатніукраїнці в (області, районі, місті, селищі).
6. Духовна спадщинагетьманаМазепи.
7. Історія і доліпольськихвійськовополонених в Україні 1939-1943 рр.
8. Історіястворення та діяльність храму своєїмісцевості.
9. СимволиКиївщини.
10.НароднаіграшкаКиївщини.
11.Життя та побут (міста, селища, села).
12.Вишивкарідного краю.
13.Українськінародніприкмети.
14.Корупція – жахливареальністьсьогодення.
15.Пам’ятки археології доби козацтва на Київщині.
16.Насильство над дітьми в сім’ї.
17. Руйнівні чинники злочинства в суспільстві.
18. Родовища гранітів Київської області та їх характеристики.
19.Регіонально-географічніаспекти здоров’я населення Київської області
(району, міста, села).
20.Радіаційний аспект геоекологічноїситуаціїКиївськоїобласті.
21.Міграційніпроцесирегіону та їханаліз.
22.ГідронімиКиївщини як джерелогеографічнихдосліджень.
23. Людина – сама собі синоптик.
24.Релігійний туризм в Київськійобласті – передумови та
перспективирозвитку.
25.РаціональневикористанняпідземнихводнихресурсівКиївськоїобласті.
26.Проблеми і перспективирозвиткухарчовоїпромисловості в
Київськійобласті.
27.Проблеми і перспективицукровиробництва в Київськійобласті.
28.Терор, насильство в ідеологіїбільшовиків 1917-1941 рр.
29.Лівійськареволюція та Україна.
30.Православне духовенство у боротьбі за моральніцінності в
Київськійобласті.
31.Змієві вали Київщини та їхдослідженняархеологічною наукою.
32.Краєзнавчий музей як один ізчинниківформуваннямісцевогопатріотизму.
33.Громадянськевиховання – запорукадержавотворення.
34.Туристично-рекреаційніможливостірегіонівКиївськоїобласті.
35.ЧорноземиКиївськоїобласті, проблеми та перспектививикористання.

36. Прояви на територіїКиївськоїобластіглобальнихзмінклімату.
37.Еколого-географічна характеристика водойм в області, районі, місті.
38.Аналіз та прогнозуваннядемографічного стану на майбутні 20
роківвКиївськійобласті.
39.Впливприроднихфакторів на сучаснемістобудування
(наприкладіміста……).
40.Організаціясоціально-економічногожиття в малихмістах (на
прикладіміста………).
41.Змінаклімату в Київськійобласті.
42. Шляхи інтеграціїУкраїни у світовийпростір.
43.Впливдіяльностілюдини на стан атмосфери: проблеми, шляхи вирішення.
44.Топонімічнийаналізгеографічнихоб'єктів району.
45. Проблема сенсу життя.
46. Філософія покарання.
47. Проблеми етнічних відносин на прикладі (міста, селища, села).
48. Мораль в інформаційному суспільстві.
49. Проблеми соціальної нерівності та бідності на прикладі (міста, селища,
села)
50. Релігія і Церква в контексті реалій сьогодення.
51. Регіональні проблеми міжконфесійних відносин.
52. Релігія в контексті соціокультурних трансформацій.
53. Соціально-демографічна характеристика міста ……….
54. Ландшафтно-рекреаційна оцінка водойми………..
55. Ландшафтно-екологічний аналіз території………..
56. Особливості формування сучасних антропогенних ландшафтів……….
57.Геоекологічний аналіз вод……….
58. Характеристика особливостей клімату………….
59. Оцінка біокліматичних умов (міста, селища, села).
60. Аналіз небезпечних атмосферних явищ на території…………….
61.ЗовнішньополітичнадіяльністьУкраїни в роки незалежності.
62.Українськажінка в часикозаччини.
63.Сучасний стан пластового руху на Київщині.
64.Економічнаполітика на Київщині в окупаційнийперіод.
65.БіліплямиісторіїКиївщини в роки Другоїсвітовоївійни.
66.Місцевіорганивлади (міста, селища, села) в окупаційнудобу (1941 -1944
рр.).
67.АрхеологічназбіркабасейнурічкиРось.
68.Трипільська культура на Київщині.
69.Хліб у обрядах та звичаяхукраїнців (на матеріалахКиївськоїобласті).

