
Інструкційна картка до проведення 

семінарського заняття № 4 
з дисципліни  Економіка природокористування 

 

 
Тема заняття: Класифікація порушень навколишнього природного середовища 

                     та еколого - економічних збитків від антропогенного впливу на   

                     довкілля. 
 

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: наслідки антропогенного впливу на довкілля, поняття та основні причини   

    демографічного зростання, знати основні причини  і джерела порушень   

    навколишнього природного середовища; 

вміти: пояснити економічні наслідки погіршення здоров’я в  результаті     

    техногенних катастроф та причини росту цін на природні ресурси. 

 

 

 

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                                          демографічний вибух 

урбанізація                                                           науково-технічна революція 

фізичне забруднення                                           забруднювач 

шумове забруднювання                                      токсичні речовини 

урбоекологія                                                        вібраційне забруднювання 

електромагнітне забруднювання                       біологічне забруднювання 

 

 



Питання та завдання для закріплення навчального матеріалу 

 

1. Який технологічний зміст науково – технічної революції? 

2. Проаналізуйте демографічні проблеми та можливості біосфери. 

3. Які сучасні риси демографічної ситуації в Україні? 

4. Визначте найпоширеніші видів забруднень для різних галузей 

промисловості. 

5. Які причини росту цін на природні ресурси? 

6. Що таке демографічний вибух? 

7. Дати визначення поняттю урбанізація. 

8. Як класифікуються порушення навколишнього природного середовища? 
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