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Вступ  
 
Дисципліна «Проблеми використання природних ресурсів» є дисципліною, що 

викладається на ІI курсі магістратури в IІІ семестрі в обсязі 108 годин. Форма 
підсумкового контролю – іспит  в кінці IІІ семестру. 

Навчальна дисципліна «Проблеми використання природних ресурсів» має на меті 
ознайомлення студентів з важливими аспектами природокористування, які включають 
проблеми вичерпання ресурсів та їх невідновність, технологічні, економічні та політичні 
проблеми,  питання оцінки та збереження природних ресурсів у часі. 

 Завданням курсу «Проблеми використання природних ресурсів» є: 
- вивчення проблем сучасного етапу природокористування – вичерпності, 

невідновності, технологічних, екологічних та ін;  
- засвоєння методів комплексного і раціонального управління і 

використання природних ресурсів. 
Предметом є сучасні аспекти природокористування та взаємодії природи і суспільства. 
Надаються відомості про головні проблеми використання природних ресурсів за їх 
прийнятими класифікаціями – відновності і вичерпності, за компонентним середовищем 
(мінеральні: рудні, нерудні, паливно-енергетичні, нетрадиційні; ресурси гідросфери, 
атмосфери, рослинні, тваринні та земельні ресурси). Вивчаються основні історичні типи 
природокористування: привласнюючи, продукуюче, інноваційне і ноосферне. 
Проводиться ознайомлення студентів з діяльністю міжнародних та вітчизняних 
суспільних організацій, які діють у сфері вирішення глобальних проблем, зокрема 
Римського клубу.  

Студент повинен знати: 
- головні засади раціонального природокористування при вивченні і розробці 

родовищ корисних копалин та інших видах надрокористування (експлуатації 
рудних, нерудних, паливно-енергетичних ресурсів); 

- зміст та головні принципи теорій виснаження мінеральних ресурсів (теорія піку 
нафти та інш.); 

- основні типи природокористування та етапи природоохоронної діяльності; 
 Студент повинен вміти:  

- моделювати процеси виснаження та інтенсивного використання окремих видів 
природних ресурсів у часі; 

- прогнозувати розвиток екологічних, технологічних, економічних та соціальних 
наслідків окремих об’єктах природокористування. 

 Курс «Проблеми використання природних ресурсів» є складовою циклу професійної 
підготовки фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», знайомить студентів із 
методами, етапами і стадіями геологічного та техніко-економічного вивчення надр; 
особливостями оцінок родовищ окремих видів корисних копалин.  

При викладанні даної дисципліни студентів знайомлять з наступними темами, які 
ґрунтовно і послідовно висвітлюють особливості сучасних проблем взаємодії природи і 
суспільства: «Класифікації природних ресурсів за ознаками вичерпності і відносності, 
походження та видам господарського використання. Методологічні  і практичні проблеми 
природокористування»,  «Надра та мінерально-сировинні ресурси. Екологічні, економічні 
та технологічні аспекти вичерпності мінеральних ресурсів світу. Теорія піку нафти»,  
«Проблеми розвитку та стан мінерально-сировинної бази України. Екологічні, економічні 
та технологічні аспекти вичерпності металічних та неметалічних корисних копалин світу 
та України. Екологічні, економічні та технологічні аспекти і проблеми вичерпності 
енергетичних мінеральних ресурсів світу та України,  «Використання відновних 
природних ресурсів», «Взаємодія природи і суспільства. Історичні етапи і типи 
природокористування та охорон навколишнього середовища», «Міжнародні організації у 



сфері вирішення глобальних проблем людства.  Світоглядні засади культури 
природокористування» та ін. 

Отже, курс «Проблеми використання природних ресурсів» розглядає важливе коло 
питань сучасного процесу використання окремих видів природних ресурсів, які необхідно 
засвоїти магістрам 2 курсу для подальшого об’єктивного уявлення про практичне 
застосування набутих знань. 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та передбачає 
проведення двох модульних контрольних робіт протягом періоду навчання (одного 
семестру) та іспиту. Підсумковий семестровий контроль у формі іспиту передбачає 
врахування кількості балів за двома модульними контрольними роботами та балів, 
набраних за письмові та усні завдання на заліку.  

Для отримання оцінки «задовільно» необхідно набрати не менше 60 балів. 
Максимальна кількість балів, отриманих на іспиті складає 40. Максимальна оцінка при 
кожному модульному контролі складає 30 балів. При отриманні кількості балів від1 до 59 
виставляється оцінка «незадовільно». 

 
ІІІ семестр 

 Змістовний 
модуль І (ЗМ1) 

Змістовний 
модуль 2 (ЗМ2) 

Іспит Разом 
(підсумкова оцінка) 

Вагові 
коефіцієнти, в % 

30% 
К1=0,30 

30% 
К2=0,30 

40% 
Кзалік=40% 

100% 

Максимальна 
оцінка в балах 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

Оцінка (бали) 30 30 40 100 
 
Розрахунок підсумкової оцінки за ІІІ семестр (зваженої): 
ПО=ЗМ1  К1 ЗМ2  К2 + КПМ  Кзалік 
 
При простому розрахунку отримаємо: 
 

 Змістовний 
модуль І (ЗМ1) 

Змістовний 
модуль 2 (ЗМ2) 

Іспит Разом 
(підсумкова 

оцінка) 
Оцінка (бали) 30 30 40 100 

 
При цьому, кількість балів відповідає оцінці: 
1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
60-64 – «задовільно» («достатньо») ; 
65-74 – «задовільно»; 
75 - 84 – «добре»; 
85 - 89 – «добре» («дуже добре»); 
90 - 100 – «відмінно». 
 
Шкала відповідності1 

За 100-бальною 
шкалою Оцінка за національною шкалою  

90 – 100 5 зараховано 
85 – 89 4 
75 – 84  

 

                                         
 



65 – 74 3  
60 – 64   
35 – 59 2 не зараховано 
1 – 34   

 
 
Форми поточного контролю. Поточний контроль знань здійснюється за модульно-

рейтинговою системою і передбачає усне опитування під час лекцій – 5 балів, виконання 
письмових і самостійних робіт – 5 балів. 
Студент може отримати в кожному із змістовних модулів максимально 10 балів. 

 



КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ 
ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ» 

 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
Оцінювання за формами контролю: 
І семестр_______________________________________________________________ 
Модульна контрольна робота 1  1-30 балів. 
Усна відповідь, домашня письмова робота – 5 балів 
Письмова контрольна робота – 10 балів 
Практичні роботи – 10 балів 
Самостійна робота – 5 балів 
 
Модульна контрольна робота 2  1-30 балів. 
Усна відповідь, домашня письмова робота – 5 балів 
Письмова контрольна робота – 10 балів 
Практичні роботи – 10 балів 
Самостійна робота – 5 балів 
 
Підсумковий контроль – у формі іспиту. 
Іспит виставляється за результатами поточної  роботи студента протягом семестру із 

врахуванням набраних балів,  для студентів, які не набрали необхідну кількість балів (60), 
або хочуть покращити отриману оцінку. Кількість балів, що виноситься на іспит – 40. 

 
І семестр_____________________________________________________ 
Змістовий модуль 1:  Раціональне використання природних ресурсів: 

мінеральних, земельних, тваринних і рослинних, гідросфери і атмосфери. Проблеми 
екології, технології використання, вичерпності і оцінки окремих видів природних 
ресурсів. 

Максимальна кількість балів – 30. 
Термін – 2-га декада жовтня. 
 

Змістовий модуль 2: Взаємодія природи і суспільства. Історичні етапи і типи 
природокористування та охорон навколишнього середовища. Міжнародні організації 
у сфері вирішення глобальних проблем людства.  Світоглядні засади культури 
природокористування. 

Максимальна кількість балів – 30. 
Термін – 3-тя декада грудня. 
 
Підсумковий контроль (іспит) 
Студент повинен: 

- засвоїти головні засади раціонального природокористування при вивченні і 
розробці родовищ корисних копалин та інших видах надрокористування 
(експлуатації рудних, нерудних, паливно-енергетичних ресурсів); 

- зміст та головні принципи теорій виснаження мінеральних ресурсів (теорія піку 
нафти та інш.); 

- основні типи природокористування та етапи природоохоронної діяльності; 
- вміти моделювати процеси виснаження та інтенсивного використання окремих 

видів природних ресурсів у часі; 
- прогнозувати розвиток екологічних, технологічних, економічних та соціальних 

наслідків окремих об’єктах природокористування. 



- ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
Кількість годин № 

лек-
ції 

Назва лекції 
Лек-
ції 

Пра
к-

тичн
і 

само
ст. 
роб 

Інші 
форми 

контрол
ю 

(бали) 
І СЕМЕСТР 

Змістовий модуль 1. 
Раціональне використання природних ресурсів: мінеральних, земельних, 

тваринних і рослинних, гідросфери і атмосфери. Проблеми екології, технології 
використання, вичерпності і оцінки окремих видів природних ресурсів. 

 
ТЕМА 1  

Класифікації природних ресурсів за ознаками вичерпності і відносності, 
походження та видам господарського використання. Методологічні  і практичні 

проблеми природокористування. 
1 Вступ. Об’єкт та предмет, завдання  курсу 

«Проблеми використання природних ресурсів». 
Зв'язок курсу з технічними, економічними та 
гуманітарними дисциплінами. 

1  2  

2 Класифікації природних ресурсів за ознаками 
вичерпності і відносності, походження та видам 
господарського використання. Класифікація за 
компонентами природного середовища. Поняття 
міжнародних, національних та транскордонних 
природних ресурсів. 

1 2 2  

ТЕМА 2  
Надра та мінерально-сировинні ресурси. Екологічні, економічні та технологічні 
аспекти вичерпності мінеральних ресурсів світу. Теорія піку нафти. Проблеми 

розвитку та стан мінерально-сировинної бази України. 
 

3 Надра та мінерально-сировинні ресурси: 
класифікація за видами промислового  
використання. Видобуток і втрати корисних 
копалин. Стан та концепції розвитку мінерально-
сировинної бази України. Співвідношення окремих 
груп корисних копалин у при економічному 
розвитку країни та окремих регіонів. 

2 2 2  

4 Етапи освоєння надр та характерні зміни 
економічних і екологічних показників стану МСБ. 

 2 2  

5 Перспективи освоєння вітчизняної МСБ: металічні, 
неметалічні, паливно-енергетичні, нетрадиційні 
ресурси. Техногенне навантаження на гірничо-
видобувні регіони України. 

 2 2  

ТЕМА 3.  
Екологічні, економічні та технологічні аспекти вичерпності металічних корисних 

копалин світу та України. 
6 Загальні закономірності видобутку і споживання 

металічних корисних копалин. Погіршення якості 
руд та ускладнення гірничотехнічних умов 

2  2  



експлуатації. 
7 Основні тенденції видобутку і споживання руд 

чорних металів в світі. Наслідки інтенсивної 
експлуатації та стан залізорудної МСБ України 

 2 2  

8 Основні тенденції видобутку і споживання руд 
кольорових металів в світі. Перспективи створення 
вітчизняної МСБ кольорових металів та можливі 
технологічні вирішення при  розробці родовищ. 

 2 2  

Тема 4. Екологічні, економічні та технологічні аспекти вичерпності неметалічних 
корисних копалин світу та України 

9 Перспективи пошуків, видобутку і використання 
неметалічних корисних копалин. 

 2 2  

10 Родовища неметалічних корисних копалин України 
та зміни геологічного середовища внаслідок їх 
експлуатації. 

 2 2  

Тема 5. Екологічні, економічні та технологічні аспекти і проблеми вичерпності 
енергетичних мінеральних ресурсів світу та України. Теорія піку нафти. 

11 Невідновні паливно-енергетичні ресурси. Родовища 
вугілля, нафти і газу. Пошуки альтернативних 
джерел енергії. Проблеми транспортування нафти і 
газу. 

2 2 2  

12 Геолого-розвідувальні роботи та експлуатації 
вугільних родовищ України. Пошуки, розвідка і 
експлуатація нафто-газових родовищ України  і 
світу. 

 2 2  

 модульна контрольна робота 1  2   
 Всього  8 22   

Контрольна модульна робота 1  
Раціональне використання природних ресурсів: мінеральних, земельних, 

тваринних і рослинних, гідросфери і атмосфери. Проблеми екології, технології 
використання, вичерпності і оцінки окремих видів природних ресурсів. 

Змістовий модуль 2. Взаємодія природи і суспільства. Історичні етапи і типи 
природокористування та охорон навколишнього середовища. Міжнародні організації 

у сфері вирішення глобальних проблем людства.  Світоглядні засади культури 
природокористування. 

Тема 6. Використання відновних природних ресурсів. 
13 Енергетичні ресурси та нетрадиційні види 

мінеральних ресурсів: можливості розширеного 
використання, технології експлуатації та проблеми 
збереження. 

2  2  

14 Ресурси гідросфери. Хімічні ресурси Світового 
океану. Ресурси підземних вод і стан вод 
забезпечення України. 

 2 2  

15 Ресурси атмосфери. Зміни компонентного і газо-
пилового складу, порушення теплового балансу і 
системної структури атмосфери. 

 2 2  

16 Рослинні ресурси і ресурси тваринного світу. 
Ресурси біосфери та можливості їх збереження та 
збільшення. 

 2 2  

17 Використання земельних ресурсів. Головні 
причини виснаження. Види забруднення грунтів, їх 
трансформація. Проблеми еродованості грунтів. 

2  2  



 
Тема 7. Взаємодія природи і суспільства. Історичні етапи і типи 
природокористування та охорон навколишнього середовища. 

18 Взаємодія природи і суспільства. Історичні етапи і 
типи природокористування та охорон 
навколишнього середовища 

2  2  

19 Геологічний аспект діяльності людини. 
Антропогенез і техногенез як стихійні природні 
процеси. 

2  3  

20 Концепція сталого розвитку суспільства. Основні 
положення та шляхи формування для українського 
суспільства 

2  3  

Тема 8. Міжнародні організації у сфері вирішення глобальних проблем людства.  
Світоглядні засади культури природокористування. 

21 Глобальні проблеми людства. Демографічна, 
продовольча, енергетична, екологічна кризи. 

 2 3  

22 Римський клуб: його заснування і діяльність. 
Система: природа-суспільство-людина-техніка. 
Суспільство споживання. Відсутність 
відповідальності за результати взаємодії людини і 
природного середовища. 

 2 3  

23 Природа і межі експоненціального зростання. 
Технічний прогрес і межі зростання. 

 2 3  

24 Світоглядні засади культури природокористування. 
Архетипи екологічної культури. Концепції 
ноосфери. Біосферне мислення. Ейвароментальна 
етика. 

 1 3  

 модульна контрольна робота 2  1   
 Всього  10 16   

Контрольна модульна робота 2. 
 Взаємодія природи і суспільства. Історичні етапи і типи природокористування та 

охорон навколишнього середовища. Міжнародні організації у сфері вирішення 
глобальних проблем людства.  Світоглядні засади культури природокористування. 

 Всього  18 36   
 Всього контрол. модульних робіт 2 

 
Загальний обсяг  - 108год, у тому числі: 
Лекцій  - 18 год, 
Практичних – 36 год, 
Самостійна робота – -54 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 
Раціональне використання природних ресурсів: мінеральних, земельних, 

тваринних і рослинних, гідросфери і атмосфери. Проблеми екології, технології 
використання, вичерпності і оцінки окремих видів природних ресурсів. 
 

ТЕМА 1  
Класифікації природних ресурсів за ознаками вичерпності і відносності, 

походження та видам господарського використання. Методологічні  і практичні 
проблеми природокористування. 

Лекція 1. Вступ. Об’єкт та предмет, завдання  курсу «Проблеми використання природних 
ресурсів». Зв'язок курсу з технічними, економічними та гуманітарними дисциплінами. 
Рекомендована література: [2,4 ] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год): підготувати інформацію про відмінність 
підходів до термінів «запаси» і «ресурси» у вітчизняних та іноземних літературних 
джерелах. 
Рекомендована література: 8, 9 
 
Лекція 2. Класифікації природних ресурсів за ознаками вичерпності і відносності, 
походження та видам господарського використання. Класифікація за компонентами 
природного середовища. Поняття міжнародних, національних та транскордонних 
природних ресурсів. 
Рекомендована література: [5,12 ] 
 
Практична робота 1.  

1. Визначення належності природних ресурсів до відповідних груп класифікацій.  
2. Визначення співвідношення між з категоріями природні умови та природні 

ресурси.  
3. Головні особливості розподілу природних ресурсів між групами первинних, 

вторинних, третинних на різних етапах природокористування. 
Рекомендована література: [2,4 ] 

 
ТЕМА 2  

Надра та мінерально-сировинні ресурси. Екологічні, економічні та технологічні 
аспекти вичерпності мінеральних ресурсів світу. Теорія піку нафти. Проблеми 

розвитку та стан мінерально-сировинної бази України. 
 
Лекція 3. Надра та мінерально-сировинні ресурси: класифікація за видами промислового  
використання. Видобуток і втрати корисних копалин. Стан та концепції розвитку 
мінерально-сировинної бази України. Співвідношення окремих груп корисних копалин у 
при економічному розвитку країни та окремих регіонів. 
Рекомендована література: [1, 5, 9] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год): підготувати інформацію про відмінність 
підходів до термінів «запаси» і «ресурси» у вітчизняних та іноземних літературних 
джерелах. 
Рекомендована література: 4, 9 
 
Практична робота 2. Етапи освоєння надр та характерні зміни економічних і екологічних 
показників стану МСБ.  

1. Визначення групи корисних копалин за показниками забезпеченості сировиною та 
ступенем залежності від імпортних постачань.  



2. Класифікація корисних копалин України за геолого-економічними ознаками.  
3. Вивчення характеристик етапів надрокористування: геологічного вивчення надр, 

інтенсивного використання надр, виснаження надр.  
Рекомендована література: [6,14 ] 
 
Практична робота 3. Перспективи освоєння вітчизняної МСБ: металічні, неметалічні, 
паливно-енергетичні, нетрадиційні ресурси. Техногенне навантаження на гірничо-
видобувні регіони України.  
Вивчення природно-ресурсних показників збалансованого розвитку України:  

 структура мінерально-сировинної бази;  
 екологічний стан регіонів видобутку корисних копалин;  
 залучення вторинної сировини та замінників мінеральних ресурсів у промислове 

виробництво. 
Рекомендована література: [6, 7, 9 ] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год):  проаналізувати співвідношення етапів ГРР в 
окремих країнах та регіонах світу.. 
Рекомендована література: [1, 5, 9] 
 

ТЕМА 3.  
Екологічні, економічні та технологічні аспекти вичерпності металічних корисних 

копалин світу та України. 
 
Лекція 4. Загальні закономірності видобутку і споживання металічних корисних копалин. 
Погіршення якості руд та ускладнення гірничотехнічних умов експлуатації. Проблеми 
комплексного вивчення і розробки родовищ. Сучасні способи і технології видобутку у 
світлі екологічних проблем. 
Рекомендована література: [2,5,10, 15] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год): визначити рівні зростання експорту і імпорту 
корисних копалин  по окремим групам сировини. 
Рекомендована література: [10, 15, 8, 9] 
 
Практична робота 4. Основні тенденції видобутку і споживання руд чорних металів в 
світі. Наслідки інтенсивної експлуатації та стан залізорудної МСБ України. 

1. Поділ металічної сировини за промисловим призначенням; 
2. Вивчення промислово-генетичних типів рудних родовищ; 
3. Аналіз наслідків інтенсивної експлуатації та стан залізорудної МСБ України. 

Рекомендована література: [10, 15, 8, 9] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год): особливості технологічних  класифікацій 
мінеральної сировини. 
Рекомендована література: [10, 15, 8, 9] 
 
Практична робота 5. Основні тенденції видобутку і споживання руд кольорових металів 
в світі. Перспективи створення вітчизняної МСБ кольорових металів та можливі 
технологічні вирішення при  розробці родовищ. 

1. Вивчення статистичних даних про зміну у технологіях видобутку сировини; 
2. Аналіз основних змін у кон’юнктурі ринку кольорових металів; 
3. Вивчення головних аспектів використання рідкісних і рідкісноземельних металів. 

 



Тема 4. Екологічні, економічні та технологічні аспекти вичерпності неметалічних 
корисних копалин світу та України 

 
Практична робота 6. Перспективи пошуків, видобутку і використання неметалічних 
корисних копалин. 

1. Дослідження традиційних і нових сфер використання неметалічних корисних 
копалин; 

2. Вивчення взаємозв’язку технологічних і екологічних аспектів розробки родовищ 
нерудних корисних копалин. 

Рекомендована література: [10, 15, 8, 9] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год): особливості технологічних  класифікацій 
мінеральної сировини. 
Рекомендована література: [10, 15, 8, 9] 
 
Практична робота 7. Родовища неметалічних корисних копалин України та зміни 
геологічного середовища внаслідок їх експлуатації. 

1. Вивчення змін геологічного середовища внаслідок експлуатації родовищ  
неметалічних корисних копалин України.  

2. Вивчення екологічні проблем Донецького гірничо-добувного регіону. 
3. Вивчення екологічні проблем Прикарпатського гірничо-добувного регіону. 

 
Тема 5. Екологічні, економічні та технологічні аспекти і проблеми вичерпності 

енергетичних мінеральних ресурсів світу та України. Теорія піку нафти. 
 

Лекція 5. Невідновні паливно-енергетичні ресурси. Родовища вугілля, нафти і газу. 
Пошуки альтернативних джерел енергії. Проблеми транспортування нафти і газу.. 
Рекомендована література: [2,5,10, 15] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год): визначити рівні зростання експорту і імпорту 
корисних копалин  по окремим групам сировини. 
Рекомендована література: [10, 15, 8, 9] 
 
Практична робота 8. Геолого-розвідувальні роботи та експлуатації вугільних родовищ 
України. Пошуки, розвідка і експлуатація нафто-газових родовищ України  і світу. 

1. Вивчення особливостей впливу техніки та технології видобутку нафти і газу на 
процеси виснаження родовищ; 

2. Визначення етапів виснаження паливно-енергетичних ресурсів для окремих регіонів 
світу і України. 

 
Практична робота 9. Теорія піку нафти.  

1. Моделювання процесу виснаження нафтових і газових родовищ світу та окремих 
регіонів в часі. 

2. Вивчення обмежень для застосування теорії «Піку нафти» при зміні політико-
економічних особливостей регіонів. 

 
Змістовий модуль 2.  

Взаємодія природи і суспільства. Історичні етапи і типи природокористування та 
охорон навколишнього середовища. Міжнародні організації у сфері вирішення 

глобальних проблем людства.  Світоглядні засади культури природокористування. 
 

Тема 6. Використання відновних природних ресурсів. 



Лекція 6. Енергетичні ресурси та нетрадиційні види мінеральних ресурсів: можливості 
розширеного використання, технології експлуатації та проблеми збереження.  
Відновні енергетичні ресурси: сонячна енергія, енергія припливів і відпливів, 
геотермальна енергія, енергія вітру і води, біологічні джерела енергії. Нетрадиційні види 
ресурсів у зовнішньоекономічних зв’язках і торгівлі. 
Рекомендована література: [7,9,13 ] 
 
Практична робота 10. Ресурси гідросфери. Хімічні ресурси Світового океану. Ресурси 
підземних вод і стан вод забезпечення України. 

1. Вивчення водогосподарської діяльності та стану гідрокомплексів і водосховищ 
України; 

2. Процеси еволюції підземної гідросфери під впливом природних і антропогенних 
факторів. 

 
Практична робота 11. Ресурси атмосфери. Зміни компонентного і газо-пилового складу, 
порушення теплового балансу і системної структури атмосфери. 
Вивчення фактичних і статистичних даних про: 

 Хімічне забруднення атмосфери: основні джерела забруднення,  аерозольні 
забруднення, фотохімічний туман, 

 Контроль за викидами хімічних забруднень в атмосферу; 
 Газове та пилове забруднення атмосфери. 

 
Практична робота 12. Рослинні ресурси і ресурси тваринного світу. Ресурси біосфери та 
можливості їх збереження та збільшення. 

1. Дослідження причин виснаження рослинного світу; 
2. Аналіз стану лісових насаджень в Україні; 
3. Вивчення закономірностей зміни чисельності та зникнення фауни; 
4. Функції заповідних територій та національних парків. 

 
Лекція 7. Використання земельних ресурсів. Головні причини виснаження. Види 
забруднення грунтів, їх трансформація. Проблеми еродованості грунтів. 
Генетичні типи грунтів України. Види забруднення грунтів, його нагромадження, 
трансформація, перехід в рослини та вплив на тварин і людей. 
Рекомендована література: [2,5,10, 15] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год): визначити рівні зростання експорту і імпорту 
корисних копалин  по окремим групам сировини. 
Рекомендована література: [10, 15, 8, 9] 
 

Тема 7. Взаємодія природи і суспільства. Історичні етапи і типи 
природокористування та охорон навколишнього середовища. 

 
Лекція 8. Взаємодія природи і суспільства. Історичні етапи і типи природокористування 
та охорон навколишнього середовища. 
 
Лекція 9. Геологічний аспект діяльності людини. Антропогенез і техногенез як стихійні 
природні процеси. 
Вивчення регіональних проблем охорони і раціонального використання ресурсів  
геологічного простору; 
Рекомендована література: [10, 15, 8, 9] 
 



Завдання для самостійної роботи (2 год): особливості технологічних  класифікацій 
мінеральної сировини. 
Рекомендована література: [10, 15, 8, 9] 
 
Лекція 10. Концепція сталого розвитку суспільства. Основні положення та шляхи 
формування для українського суспільства. 
 

Тема 8. Міжнародні організації у сфері вирішення глобальних проблем людства.  
Світоглядні засади культури природокористування. 

 
Практична робота 13. Глобальні проблеми людства. Демографічна, продовольча, 
енергетична, екологічна кризи. 
Поняття глобальних проблем і усвідомлення екологічної проблеми як глобальної. 
Проблеми  політичні, технічні, економічні, соціальні. 
 
Практична робота 14. Римський клуб: його заснування і діяльність. Система: природа-
суспільство-людина-техніка. Суспільство споживання. Відсутність відповідальності за 
результати взаємодії людини і природного середовища. 

1. Наукова і суспільна діяльність Римського клубу: пошук шляхів запобігання 
екологічній катастрофі; 

2. Вивчення та аналіз доповідей Римського клубу: «Межа зростання» перша доповідь 
Римського  клубу: системний підхід та глобальне моделювання; 

3. Вивчення моделей "Форрестера-Медоуза". 
 
Практична робота 15. Природа і межі експоненціального зростання. Технічний прогрес і 
межі зростання. 
Аналіз показників: 

1. Зростання чисельності населення,  
2. індустріалізації,  
3. забруднення навколишнього середовища; 
4. споживання невідновних природних ресурсів. 

 
Практична робота 16. Світоглядні засади культури природокористування. 
Архетипи екологічної культури. Концепції ноосфери. Біосферне мислення. 
Ейвароментальна етика. 
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Питання на іспит 
 

1. Методологічні  і практичні проблеми природокористування. 
2. Класифікації природних ресурсів за ознаками вичерпності і відносності.  
3. Класифікації природних ресурсів за ознаками походження та видами 

господарського використання.  
4. Класифікація природних ресурсів за компонентами природного середовища.  
5. Поняття міжнародних, національних та транскордонних природних ресурсів. 
6. Визначення співвідношення між з категоріями природні умови та природні 

ресурси.  
7. Головні особливості розподілу природних ресурсів між групами первинних, 

вторинних, третинних на різних етапах природокористування. 
8. Надра та мінерально-сировинні ресурси: класифікація за видами промислового  

використання.  
9. Видобуток і втрати корисних копалин. 
10. Стан та концепції розвитку мінерально-сировинної бази України.  
11. Співвідношення окремих груп корисних копалин у при економічному розвитку 

країни та окремих регіонів. 
12. Відмінність підходів до термінів «запаси» і «ресурси» у вітчизняних та іноземних 

літературних джерелах. 
13. Етапи освоєння надр та характерні зміни економічних і екологічних показників 

стану МСБ.  
14. Визначення групи корисних копалин за показниками забезпеченості сировиною та 

ступенем залежності від імпортних постачань.  
15. Класифікація корисних копалин України за геолого-економічними ознаками.  
16. Вивчення характеристик етапів надрокористування: геологічного вивчення надр, 

інтенсивного використання надр, виснаження надр.  
17. Перспективи освоєння вітчизняної МСБ: металічні, неметалічні, паливно-

енергетичні, нетрадиційні ресурси.  
18. Техногенне навантаження на гірничо-видобувні регіони України.  
19. Вивчення природно-ресурсних показників збалансованого розвитку України:  
20. Загальні закономірності видобутку і споживання металічних корисних копалин. 
21. Погіршення якості руд та ускладнення гірничотехнічних умов експлуатації. 
22. Проблеми комплексного вивчення і розробки родовищ.  
23. Сучасні способи і технології видобутку у світлі екологічних проблем. 
24. Основні тенденції видобутку і споживання руд чорних металів в світі. Наслідки 

інтенсивної експлуатації та стан залізорудної МСБ України. 
25. Поділ металічної сировини за промисловим призначенням; 
26. Аналіз наслідків інтенсивної експлуатації та стан залізорудної МСБ України. 
27. особливості технологічних  класифікацій мінеральної сировини. 
28. Основні тенденції видобутку і споживання руд кольорових металів в світі. 
29. Перспективи створення вітчизняної МСБ кольорових металів та можливі 

технологічні вирішення при  розробці родовищ. 
30. Технологічні зміни у видобутку неметалічної сировини; 
31. Характеристика головних аспектів використання рідкісних і рідкісноземельних 

металів. 
32. Перспективи пошуків, видобутку і використання неметалічних корисних копалин. 
33. традиційні і нові сфери використання неметалічних корисних копалин; 
34. взаємозв’язок технологічних і екологічних аспектів розробки родовищ нерудних 

корисних копалин. 
 



35. Родовища неметалічних корисних копалин України та зміни геологічного 
середовища внаслідок їх експлуатації. 

36. Екологічні проблеми Донецького гірничо-добувного регіону. 
37. Екологічні проблеми Прикарпатського гірничо-добувного регіону. 
38. Невідновні паливно-енергетичні ресурси. Родовища вугілля, нафти і газу.  
39. Пошуки альтернативних джерел енергії.  
40. Проблеми транспортування нафти і газу.. 
41. Геолого-розвідувальні роботи та експлуатація вугільних родовищ України.  
42. Пошуки, розвідка і експлуатація нафто-газових родовищ України  . 
43. Особливості впливу техніки та технології видобутку нафти і газу на процеси 

виснаження родовищ; 
44. Визначення етапів виснаження паливно-енергетичних ресурсів для окремих регіонів 

світу і України. 
45. Теорія піку нафти.  
46. Моделювання процесу виснаження нафтових і газових родовищ світу та окремих 

регіонів в часі. 
47. Визначення обмежень для застосування теорії «Піку нафти» при зміні політико-

економічних особливостей регіонів. 
48. Енергетичні ресурси та нетрадиційні види мінеральних ресурсів: можливості 

розширеного використання, технології експлуатації та проблеми збереження.  
49. Відновні енергетичні ресурси: сонячна енергія, енергія припливів і відпливів.  
50. Відновні енергетичні ресурси: геотермальна енергія, енергія вітру і води, біологічні 

джерела енергії.  
51. Ресурси гідросфери. Хімічні ресурси Світового океану. Ресурси підземних вод і 

стан вод забезпечення України. 
52. Водогосподарської діяльності та стану гідрокомплексів і водосховищ України; 
53. Процеси еволюції підземної гідросфери під впливом природних і антропогенних 

факторів. 
54. Ресурси атмосфери. Зміни компонентного і газо-пилового складу, порушення 

теплового балансу і системної структури атмосфери. 
55. Хімічне забруднення атмосфери: основні джерела забруднення,  аерозольні 

забруднення, фотохімічний туман, 
56. Контроль за викидами хімічних забруднень в атмосферу; 
57. Газове та пилове забруднення атмосфери. 
58. Рослинні ресурси і ресурси тваринного світу. Ресурси біосфери та можливості їх 

збереження та збільшення. 
59. Дослідження причин виснаження рослинного світу; 
60. Функції заповідних територій та національних парків. 
61. Використання земельних ресурсів. Головні причини виснаження.  
62. Проблеми еродованості грунтів. 
63. Види забруднення грунтів, його нагромадження, трансформація, перехід в рослини 

та вплив на тварин і людей. 
64. Взаємодія природи і суспільства. Історичні етапи і типи природокористування та 

охорон навколишнього середовища. 
65. Геологічний аспект діяльності людини. Антропогенез і техногенез як стихійні 

природні процеси. 
66. Концепція сталого розвитку суспільства. Основні положення та шляхи формування 

для українського суспільства. 
67. Глобальні проблеми людства. Демографічна, продовольча, енергетична, екологічна 

кризи. 
68. Поняття глобальних проблем і усвідомлення екологічної проблеми як глобальної. 

Проблеми  політичні, технічні, економічні, соціальні. 



69. Римський клуб: його заснування і діяльність. Система: природа-суспільство-
людина-техніка. Суспільство споживання. Відсутність відповідальності за 
результати взаємодії людини і природного середовища. 

70. Наукова і суспільна діяльність Римського клубу: пошук шляхів запобігання 
екологічній катастрофі; 

71. Вивчення та аналіз доповідей Римського клубу: «Межа зростання» перша доповідь 
Римського  клубу: системний підхід та глобальне моделювання; 

72. Вивчення моделей "Форрестера-Медоуза". 
73. Природа і межі експоненціального зростання. Технічний прогрес і межі зростання. 
74. Аналіз показників: зростання чисельності населення, індустріалізації, забруднення 

навколишнього середовища; споживання невідновних природних ресурсів. 
75. Світоглядні засади культури природокористування. Концепції ноосфери. Біосферне 

мислення. 
 



 


