
 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 

  

. Тема 1.3 Організація та функціонування екологічних систем 

 Питання: 

1.    Продуктивність та продукція екосистем  

Мета роботи: визначити поняття продуктивність та продукція, розкрити 

сутність первинної та вторинної продукції екосистем, ознайомити з 

продуктивністю різних агроекосистем 

Кількість годин: 2 

Вид контролю: письмове опитування 

Література: 

1. С.І. Михайлов.  Економіка аграрного підприємства:Підручник. – К.: Укр. 

Центр духов. культури,2004. с.3- 28. 

2. В.Г. Андрійчук Економіка аграрних підприємств:Підручник – К.: КНЕУ, 

2004. С.6-33. 

План вивчення: 

1. Прочитати текст. 

2. З’ясувати основні питання тексту. 

3. Засвоїти прочитане. 

4. Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання – записів. 

Методичні вказівки 

Для повного засвоєння першого питання даної теми студенту необхідно 

ґрунтовно ознайомитися з ситуацією, яка склалася в аграрному сек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 2.2 Охорона атмосферного повітря 

Питання: 

1. Кліматичний аспект забруднення атмосфери.  

2. Шкідлива дія забрудненого повітря.  

3. Стан повітряного середовища 

Мета роботи: визначити поняття продуктивність та продукція, розкрити 

сутність первинної та вторинної продукції екосистем, ознайомити з 

продуктивністю різних агроекосистем 

Кількість годин: 2 

Вид контролю: письмове опитування 

Література: 

1. С.І. Михайлов.  Економіка аграрного підприємства:Підручник. – К.: Укр. 

Центр духов. культури,2004. с.3- 28. 

2. В.Г. Андрійчук Економіка аграрних підприємств:Підручник – К.: КНЕУ, 

2004. С.6-33. 

План вивчення: 

5. Прочитати текст. 

6. З’ясувати основні питання тексту. 

7. Засвоїти прочитане. 

8. Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання – записів. 

Методичні вказівки 

Для повного засвоєння першого питання даної теми студенту необхідно 

ґрунтовно ознайомитися з ситуацією, яка склалася в аграрному секторі з 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 2.3 Охорона і раціональне використання водних ресурсів 

Питання: 

1. Екологічний стан водойм України.  

2. Нормативні вимоги до якості води  

Мета роботи: визначити поняття продуктивність та продукція, розкрити 

сутність первинної та вторинної продукції екосистем, ознайомити з 

продуктивністю різних агроекосистем 

Кількість годин: 2 

Вид контролю: письмове опитування 

Література: 

1. С.І. Михайлов.  Економіка аграрного підприємства:Підручник. – К.: Укр. 

Центр духов. культури,2004. с.3- 28. 

2. В.Г. Андрійчук Економіка аграрних підприємств:Підручник – К.: КНЕУ, 

2004. С.6-33. 

План вивчення: 

9. Прочитати текст. 

10. З’ясувати основні питання тексту. 

11. Засвоїти прочитане. 

12. Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання – записів. 

Методичні вказівки 

Для повного засвоєння першого питання даної теми студенту необхідно 

ґрунтовно ознайомитися з ситуацією, яка склалася в аграрному секторі з 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 2.5 Охорона рослинного і тваринного світу 

Питання: 

1. Лісорослинні лікарські ресурси. 

2.  Охорона природних кормових угідь.  

3. Рибні ресурси України та їх охорона  

   

Мета роботи: визначити поняття продуктивність та продукція, 

розкритисутність первинної та вторинної продукції екосистем, ознайомити з 

продуктивністю різних агроекосистем 

Кількість годин: 2 

Вид контролю: письмове опитування 

Література: 

1. С.І. Михайлов.  Економіка аграрного підприємства:Підручник. – К.: Укр. 

Центр духов. культури,2004. с.3- 28. 

2. В.Г. Андрійчук Економіка аграрних підприємств:Підручник – К.: КНЕУ, 

2004. С.6-33. 

План вивчення: 

4. Прочитати текст. 

5. З’ясувати основні питання тексту. 

6. Засвоїти прочитане. 

7. Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання – записів. 

Методичні вказівки 

Для повного засвоєння першого питання даної теми студенту необхідно 

ґрунтовно ознайомитися з ситуацією, яка склалася в аграрному секторі з 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



. Тема 1.3 Організація та функціонування екологічних систем 

 Питання: 

2.    Продуктивність та продукція екосистем  

Мета роботи: визначити поняття продуктивність та продукція, розкрити 

сутність первинної та вторинної продукції екосистем, ознайомити з 

продуктивністю різних агроекосистем 

Кількість годин: 2 

Вид контролю: письмове опитування 

Література: 

1. С.І. Михайлов.  Економіка аграрного підприємства:Підручник. – К.: Укр. 

Центр духов. культури,2004. с.3- 28. 

2. В.Г. Андрійчук Економіка аграрних підприємств:Підручник – К.: КНЕУ, 

2004. С.6-33. 

План вивчення: 

8. Прочитати текст. 

9. З’ясувати основні питання тексту. 

10. Засвоїти прочитане. 

11. Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання – записів. 

Методичні вказівки 

Для повного засвоєння першого питання даної теми студенту необхідно 

ґрунтовно ознайомитися з ситуацією, яка склалася в аграрному секторі з 
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