
Інструкційна картка до проведення  

семінарського заняття № 1 
з дисципліни  Економіка природокористування 

 

 

Тема заняття: Економіка природокористування як наука. Предмет, методи та 

   завдання економіки природокористування. 

 

Мета проведення заняття: Поглиблення знань з опорних питань тем. Перевірка 

                                  знань і оцінка відповідей, їх самостійності   

               мислення, уміння користуватися літературою. 

  

Після виконаної роботи студент повинен 

знати: цілі і завдання предмету економіка природокористування; форми впливу   

    людини на природу; поняття, види і особливості природокористування; 

вміти: вміти пояснити основні елементи та загальні принципи раціонального   

    природокористування. 

 

 
 

План семінару 
 

1. Організаційна частина заняття. Перевірка присутності студентів на занятті. 

2. Повідомлення мети проведення заняття, теми, питань. 

3. Мотивація навчальної діяльності. 

4. Проведення усного опитування. 

5. Обговорення ключових питань. 

6. Рішення індивідуальних завдань. 

7. Підведення підсумків заняття, оцінювання рівня роботи студентів на занятті                                                                    

 за 5-бальною системою. 

8. Видача домашнього завдання студентам для самостійного вивчення    

 матеріалу. 

 

 

Основні поняття та терміни 

 

антропогенний вплив                                         біосфера 

гідросфера                                                           довкілля                              

екологічна культура    економіка природокористування                         

комбінований вплив на природу                      літосфера 

навколишнє природне середовище                 нераціональне природокористування 

неформальна екологічна освіта                             побічний вплив на природу 

прямий вплив на природу                                раціональне природокористування 

             

 

 



Питання та завдання для закріплення навчального матеріалу 

 

 1. Що таке антропогенні зміни? Наведіть приклад. 

 2. Яка наука називається «природокористуванням»? 

 3. Коли природокористування раціональне, а коли нераціональне? 

 4. Які характерні риси раціонального (оптимального) природокористування? 

 5. Які показники характеризують основні елементи раціонального 

природокористування? 

 6. Наведіть приклади нераціонального природокористування. 

 7. У чому суть економічного механізму природокористування? 

 8. Які основні цілі дисципліни «Економіки природокористування»? 

 9. Що таке дисципліна «Економіка природокористування»? 

 10. Поясніть що е предметом та об’єктом дисципліни «Економіка 

природокористування»? 

 11. Які завдання вирішує «Економіка природокористування»? 

 12. У чому сутність екологічної освіти? 

 13. Наведіть аргументи, що підтверджують необхідність екологічних знань? 
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