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ПЕРЕДМОВА
В умовах швидкого розвитку суспільства та постійного
негативного впливу на довкілля внаслідок людської діяльності
набуває
актуальності
впровадження
дисципліни
«Основи
промислового і сільськогосподарського виробництва» в систему
вищої екологічної освіти.
Метою підручника є формування в студентів екологічних
спеціальностей комплексу теоретичних знань і практичних вмінь з
екологічних основ технологічного розвитку базових галузей
народногосподарського комплексу України.
У
практичній
діяльності
еколога
виробничі
та
сільськогосподарські технології є головним об’єктом для
дослідження. Саме за рахунок розуміння технологічних процесів
промислового виробництва та сільського господарства, вміння
аналізувати впливи викидів від цих процесів, забезпечується
ефективна професійна екологічна діяльність.
Для того, щоб характеризувати виробництво, аналізувати його
вплив на навколишнє середовище, визначати екологічну ефективність
впровадження сучасних технологій, необхідно мати конкретне
уявлення про саме виробництво, його структуру, технологічні
процеси. Адже без знання певних технологій виробництва,
технологічних процесів, видів викидів забруднюючих речовин у
навколишнє середовище внаслідок цих процесів еколог не може
забезпечити якісне виконання своїх професійних обов’язків. Тому
особливого значення набуває вивчення основ виробничих та
сільськогосподарських технологій, особливостей технологічних
процесів, можливостей впровадження нових перспективних
технологічних схем і процесів, впливу технологій на екологічну
ситуацію довкілля.
Підручник “Основи промислового і сільськогосподарського
виробництва” містить загальні відомості про виробничі технології
базових галузей народногосподарського комплексу України, основні
положення організації виробництва та його структури, класифікацію
технологічних процесів та закономірності їх розвитку.
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Зважаючи на те, що промислове виробництво базується на
використанні сировинних ресурсів у підручнику враховано стратегію
сталого розвитку України та окремих регіонів.
Вивчення основ виробничих та сільськогосподарських технологій
дозволить студентам:
- ознайомитися із станом сировинної та енергетичної бази
України;
- сформувати уявлення про технологічні процеси основних
галузей промисловості та сільського господарства та розуміти їх
вплив на навколишнє природне середовище;
- аналізувати
діяльність
промислових
підприємств
та
сільськогосподарських виробництв і спрямовувати її на оптимізацію
технологічних процесів з точки зору покращення екологічних
показників виробництв;
- розвинути технологічне мислення та сформувати технологічну
компетентність.
Розділи підручника підготували: розділи 1-9 – кандидат
педагогічних наук, доцент Войтович О.П., розділ 10-17 – доктор
сільськогосподарських наук, професор Лико Д.В.
Матеріали підручника дадуть можливість майбутнім екологам
зрозуміти екологічні аспекти сучасних технологічних процесів та
спрямують на ефективне застосовання отриманих знань в своїй
професійній діяльності.
Автори посібника вдячні рецензентам за слушні зауваження щодо
вдосконалення змісту і структури навчального посібника.
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