
Інструкційна картка до проведення  

семінарського заняття № 7 
з дисципліни  Економіка природокористування 

 

Тема заняття: Ресурсозбереження і ефективність використання вторинних   

                     ресурсів. 

 

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: поняття і класифікацію відходів, проблеми з відходами у контексті    

    переходу до екостійкого розвитку; поняття утилізації та безвідходної   

    технології;  

вміти: визначати економічну ефективність переробки вторинних ресурсів. 

 

 
 

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 

 

відходи                                                              небезпечні відходи 

відходи виробництва                                       тверді побутові відходи 

радіоактивні відходи                                        зберігання відходів 

безвідхідна технологія                                     територіально-виробничі комплекси 

утилізація                                                          екологічний аудит    

 

 

 

 



Питання та завдання для закріплення навчального матеріалу 

 

 1.Що таке відходи ? Наведіть приклади. 

 2. Розкрийте на прикладах класифікацію відходів. 

 3. Дайте характеристику сучасній ситуації з використанням відходів в     

     Україні. 

 4. Назвіть основні види екологічно чистих технологій та охарактеризуйте їх. 

 5. Яка роль НТП у ресурсозбереженні? 

 6. Поясніть, що таке утилізація та її види. 

 7.Чим обумовлюється доцільність промислової утилізації відходів     

     виробництва? 

 8. Наведіть приклади, коли науково-технічний прогрес обертається     

     регресом? 

 9. Які мають бути технології майбутнього? Чому? 

 10. Яка генеральна мета та завдання інтенсивного природокористування? 

 11. Охарактеризуйте критерії, які мають враховуватися під час розробки   

       пріоритетів у вирішенні проблем відходів. 

 12. Розкрийте сутність технології рециклювання. 

 13. Що ви розумієте під терміном "екологізація виробництва"? 

 14. Розкрийте проблеми і перспективи переходу від екологізації         

       виробництва до його біологізації використання принципово нових     

      технологій у виробництві продукції, які ґрунтуються на природних     

      процесах і явищах і не завдають шкоди навколишньому природному   

      середовищу. 

 15. Назвіть економічні стимули підвищення рівня екологізації виробництва. 
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