
Інструкційна картка до проведення  

семінарського заняття № 8 
з дисципліни  Економіка природокористування 

 

Тема заняття: Територіально-регіональні особливості природокористування та 

                     охорони навколишнього середовища. 

 

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: основні причини розгляду регіональних проблем і їх вплив на         

    економічний розвиток кожного регіону, класифікацію природних     

    територій, що охороняються державою, поняття економічно оцінки     

    природних територій;  

вміти: пояснити функції природних територій, що охороняються державою. 

 

 
 

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 

 

     заповідник             

     заказник 

     пам’ятник природи     

     національний природний парк 

     територіально –виробничі комплекси     

     локальні природні ресурси 

 

 



Питання та завдання для закріплення навчального матеріалу 

 

 1. Чому виділяють екологічні проблеми регіону? 

 2. Які групи показників використовують для оцінки значимості 

регіональних екологічних проблем? 

 3. Наведіть приклади показників для окремого регіону. 

 4. Перелічіть основні регіональні екологічні проблеми. 

 5. Дайте розгорнуту характеристику кожної регіональної проблеми. 

 6. Які екологічні проблеми можна виділити у вашому регіоні? 

 7. Яке значення мають природні території, що охороняються? 

 8. Розкрийте сутність поняття "природні території, що охороняються". 

 9. Які природні території, що перебувають під охороною відносять до 

заповідників, заказників, пам'ятників природи, національних парків? 

 10. Дайте характеристику кожної функції природних територій, що 

охороняються. 

 11. Порівняйте окремі функції природних територій, що охороняються 

державою. 

 12. У чому полягають особливості науково-дослідницької та інформаційної 

функції? 

 13. Які види інформації існують відносно природних територій, що 

охороняються? 

 14. Чому необхідно розвивати всі види інформації? 

 15. Чи треба поширювати значення пізнавальної та виховної функції 

природних територій, що охороняються, для населення? Чому? 

 16. Що таке територіально-виробничі комплекси? 

 17. Які основні умови повинні бути враховані під час формування 

територіально-виробничого комплексу ? 

 18. Перерахуйте та поясніть сутність недоліків і переваг територіально-

виробничого комплексу. 

 19. Які тенденції розвитку мають територіально-виробничі комплекси в 

майбутньому? 

 

 

 

 

Тестові завдання 

 

 

ТЕСТ №1 

 

 1. Що входить до груп показників по даній території для оцінки значимості 

окремих екологічних проблем регіону? 

 а)  рівень захворювання населення регіону; 

 б)загальна санітарно-гігієнічна обстановка, порушення генофонду території; 

 в) зменшення кількості та погіршення якості природних ресурсів; 

 г) усе вищезазначене. 

 



 2. До природних територій, що охороняються, не відносяться: 

 а) заповідні та унікальні природні ресурси на окремих територіях; 

 б) красиві озера та річки в будь-якому регіоні; 

 в)  острів Хортиця в м. Запоріжжі. 

 

 

 3. Заказник це: 

 а) ділянка, у межах якої під особливою охороною перебувають лише 

елементи природного комплексу: рослинність, усі чи деякі види тварин, а також 

окремі екологічні компоненти; 

 б) територія, що перебуває під особливою охороною, природничий 

комплекс якої безстроково вилучений зі сфери традиційного господарського 

використання та переорієнтований на виконання природоохоронних завдань з 

метою збереження та вивчення природи і процесів, що в ній відбуваються; 

 в) рідкісний і унікальний об'єкт природи, часто пов'язаний з історичними 

подіями або особами; 

 г) природний комплекс, що містить у собі об'єкти заповідного, заказного, 

рекреаційного і господарчого призначення з властивими кожному з них 

функціями та формами охорони. 

 

 

  4. Природні території, що охороняються, відрізняються між собою за 

такими ознаками: 

 а) ступінь використання території та природного ресурсу, за умови 

розташування на невеликій площі; 

 б) розмір території та кількість природних ресурсів; 

 в) призначення і функції території, організація управління, засоби й режим 

охорони; 

 г) кількість та якість природних ресурсів, ступінь важливості й значення 

території для людини. 

 

 

ТЕСТ №2 

 

 1. До функцій природних територій, що охороняються, не відносяться: 

 а)  збереження генофонду; 

 б)  збільшення продуктивності земель; 

 в)  відновлення окремих видів природних ресурсів; 

 г)  культурно-виховна та пізнавально-освітня діяльність. 

 

 

 2. Результатом реалізації науково-дослідницької та інформаційної функції є: 

 а)         фундаментальні теоретичні знання природи та природних явищ; 

 б)         величина прибутку, який отримає організація; 

 в)         усе вищезазначене; 

 г)         правильної відповіді немає. 

 



 3.  Територіально-виробничий комплекс може бути створений, коли на 

території: 

 а) достатня кількість природних ресурсів; 

 б) проживає велика кількість населення; 

 в) є невелика кількість різних видів корисних копалин; 

 г)  є багато місця для будування великих промислових підприємств. 

 

 4.   Національні природні парки це: 

 а) природоохоронні, рекреаційні, культурно-освітні, науково-дослідні 

установи загальнодержавного значення, що створюються з метою збереження, 

відтворення й ефективного використання природних комплексів і об'єктів, які 

мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, 

освітню та естетичну цінність; 

 б) ділянка, у межах якої під особливою охороною перебувають лише еле- 

менти природного комплексу: рослинність, усі чи деякі види тварин, а також 

окремі екологічні компоненти; 

 в) рідкісний і унікальний об'єкт природи, часто пов'язаний з історичними 

подіями або особами; 

 г) територія, що перебуває під особливою охороною природничий ком- 

плекс якої безстроково вилучений зі сфери традиційного господарського вико- 

ристання і переорієнтований на виконання природоохоронних завдань з метою 

збереження та вивчення природи і процесів, що в ній відбуваються. 

 

 

ТЕСТ №3 

 

 1.  Пам'ятник природи це: 

 а) рідкісний і унікальний об'єкт природи, часто пов'язаний з історичними 

подіями або особами; 

 б) ділянка, у межах якої під особливою охороною перебувають лише 

елементи природного комплексу: рослинність, всі чи деякі види тварин, а також 

окремі екологічні компоненти; 

 в) територія, що перебуває під особливою охороною, природничий 

комплекс якої безстроково вилучений зі сфери традиційного господарського 

використання і переорієнтований на виконання природоохоронних завдань з 

метою збереження та вивчення природи і процесів, що в ній відбуваються; 

 г) природний комплекс, що містить у собі об'єкти заповідного, заказного, 

рекреаційного і господарчого призначення з властивими кожному з них 

функціями та формами охорони. 

 

 

 2. Що входить до груп показників по даній території для оцінки значимості 

окремих екологічних проблем регіону? 

 а)  рівень захворювання населення регіону; 

 б)загальна санітарно-гігієнічна обстановка, порушення генофонду території; 

 в) зменшення кількості та погіршення якості природних ресурсів; 

 г) усе вищезазначене. 



 3.  Територіально-виробничий комплекс може бути створений, коли на 

території: 

 а) достатня кількість природних ресурсів; 

 б) проживає велика кількість населення; 

 в) є невелика кількість різних видів корисних копалин; 

 г)  є багато місця для будування великих промислових підприємств. 

 

 4. Заповідник це: 

 а) територія, що особливо охороняється, природничий комплекс якої 

безстроково вилучений зі сфери традиційного господарського використання і 

переорієнтований на виконання природоохоронних завдань з метою збереження 

та вивчення природи і процесів, що в ній відбуваються; 

 б) ділянка, у межах якої під особливою охороною перебувають лише 

елементи природного комплексу: рослинність, усі чи деякі види тварин, а також 

окремі екологічні компоненти; 

 в) рідкісний і унікальний об'єкт природи, часто пов'язаний з історичними 

подіями або особами; 

 г) природний комплекс, що містить у собі об'єкти заповідного, заказного, 

рекреаційного і господарчого призначення з властивими кожному з них 

функціями та формами охорони. 
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