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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Вимоги  до  фахового  іспиту  при  вступі  до  аспірантури  ґрунтуються  

на нормативних  формах  державної  атестації  осіб,  які  навчаються  у  

навчальних закладах.  Вступний іспит до аспірантури є невід’ємною складовою 

державної підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів. На  фаховий  

вступний  іспит  виноситься  система  умінь,  що  визначена Стандартом вищої 

освіти України. Зміст фахового іспиту базується  на  системі  основних  

розділів  нормативних  навчальних  дисциплін,  що визначені  Стандартом 

вищої освіти України з  підготовки  фахівця ступеня магістр. Програма 

вступного іспиту для підготовки аспірантів зі спеціальності 101 «Екологія» 

(сільськогосподарські науки) складена відповідно до освітньо-наукової 

програми підготовки докторів філософії з галузі знань 10 «Природничі науки» і 

відображає основні методологічні підходи та методи, розроблені у вітчизняній і 

зарубіжній екологічній науці. Ця програма встановлює необхідний рівень 

теоретичних знань і практичних умінь та навиків, здобутих на освітньому рівні 

«магістр» за спеціальністю 101 «Екологія». 

Метою програми є навчально-методичне забезпечення підготовки до 

складання вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 101 «Екологія». 

Опанування передбачених знань дасть змогу вступникам продемонструвати 

системне мислення на засадах біосферного світогляду щодо методології 

розв’язання проблем екологізації природокористування, впровадження у 

практику принципів сталого розвитку, розроблення напрямів і механізмів з 

вирішення конкретних науково-методичних та прикладних засад, 

удосконалення розвитку певних секторів природокористування на засадах їх 

екологізації. Програма сприяє виявленню теоретичної і практичної схильності 

до наукової діяльності.  

Метою вступного іспиту є визначення рівня теоретичної і практичної 

підготовки абітурієнта, визначення відповідності знань, умінь і навичок 

вимогам навчання в аспірантурі за обраною спеціальністю, його готовності 

освоїти вибрану програму підготовки, здатності виявити наукові інтереси і 

потенційні можливості у вибраній сфері науково-дослідної роботи. 

В основу програми покладено основні розділи дисциплін, знання яких 

необхідні для вступу в аспірантуру за спеціальністю 101 «Екологія». Програма 

вступного іспиту до аспірантури відображає сучасний стан розвитку цієї 

природничої науки і включає всі її найважливіші розділи, знання яких є 

необхідними для здійснення прикладної та наукової діяльності фахівця вищої 

кваліфікації. 

Кандидат на вступному іспиті має продемонструвати: 

-  знання предмету і об’єкту екології, завдань цієї навчальної дисципліни і 

екологічних досліджень, суті міжпредметних зв’язків екології з іншими 

науками про навколишнє природне середовище (НПС), основних екологічних 

понять і термінів, головних законів екології; 

-  уміння поєднувати загальні і спеціальні екологічні процеси, аналізувати 

фактичний матеріал з широкого кола питань; 

-  знання стану питань щодо сучасних екологічних проблем світу, Європи, 
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України та її природно-кліматичних і природно-економічних регіонів; 

-  знання загальнонаукових принципів і підходів до наукового пошуку, 

спеціальних методів досліджень, критеріїв вибору методів і методик, сучасних 

вітчизняних і зарубіжних приладів для виконання конкретних екологічних 

завдань; 

-  вільне й усвідомлене володіння науковою термінологією екології; 

-  володіння сучасними екологічними даними й тенденціями розвитку 

екології; 

-  знання чинних законодавчо-нормативних документів, що регулюють 

екологічні аспекти природокористування, екологічної безпеки і охорони НПС й 

уміння їх використовувати у науковій і практичній діяльності. 
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ПРОГРАМА 

ВСТУПНОГО ІСПИТУ НА НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ ЗІ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 101 «ЕКОЛОГІЯ» 

 

РОЗДІЛ 1 «ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ»  

1. Предмет та завдання екології. Складові частини екології.  

2. Методи екології: польові, лабораторні, інструментальні та 

безінструментальні, моделювання та прогнозування.  

3. Місце екології в системі біологічних наук. Міждисциплінарний характер 

предмету екологія. Зв'язок екології з ішими науками.  

4. Екологія як теоретична основа заходів в галузі охорони природи та 

раціонального природокористування. Соціальні аспекти взаємодії людини та 

оточуючого середовища. 

5. Основні етапи становлення екології як науки.  Передумови формування 

екології як науки за історичними етапами розвитку. Напрями розвитку екології. 

6. Організм і середовище. Уявлення про фізико - хімічне середовище, в 

якому живуть організми.  

7. Екологічна ніша: розвиток поняття; розмірність ніш і оцінка їх 

перекриття; спеціалізація і структуризація ніш. 

8. Екологічні фактори: абіотичні, біотичні та антропічні (антропогенні).  

9. Екологічне значення основних абіотичних факторів: кліматичних: (світло, 

тепло, вологість, хімічний склад повітря, атмосферний тиск, повітряні течії, 

пожежі, тощо), гідрологічних, едафічних, орографічних та нівальних. Поняття 

кліматопу і його роль у функціонуванні екосистем. 

10. Класифікація біотичних факторів.  

11. Основні принципи дії екологічних факторів. Принцип оптимуму. 

Пристосування організмів до різної інтенсивності дії екологічних факторів. 

Стено- та еврибіонти. Взаємодія екологічних факторів. Закон Лібіха (мінімуму). 

12. Визначення поняття "популяція". Популяція як елемент системи виду та 

елемент екосистеми.  

13. Ареал. Статичні та динамічні характеристики популяції. Чисельність та 

щільність популяції. Методи їх дослідження.  

14. Структура популяцій: просторова, статева, вікова, генетична, етологічна. 

15. Народжуваність, смертність та виживання в популяціях. Таблиці та криві 

виживання. Еміграція, іміграція та міграції організмів в популяціях; причини їх 

виникнення та наслідки, до яких вони приводять.  

16. Ріст популяції. Типи росту: експоненційний та логістичний. Випадкові та 

циклічні зміни чисельності популяцій; причини, що їх викликають. Динаміка 

популяції. Гіпотези популяційних циклів. К- та г-стратегії розмноження. 

17. Типи взаємодії між популяціями: конкуренція, мутуалізм, 

протокооперація, коменсалізм, хижацтво, паразитизм, аменсалізм і нейтралізм. 

18. Поняття про біоценоз, біогеоценоз та екосистему. Просторова структура 

біогеоценозу. Межі біогеоценозів.  

19. Видова структура біоценозу; різноманіття видів та чисельність особин в 

біоценозі.  
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20. Трофічна структура біоценозу. Продуценти, консументи та редуценти. 

Трофічні ланцюги та мережі. Екологічні піраміди: чисел, біомаси та енергії. 

Розподіл сонячної енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем. Первинна 

та вторинна продукція.  

21. Динаміка біогеоценозів. Сукцесії: первинні та вторинні. Мікро-, макро- та 

мегасукцесії. Клімакс. Еволюція екосистем та еволюція в екосистемах.  

22. Вчення про біосферу. Значення праць B.I. Вернадського для формування 

сучасного наукового уявлення про біосферу. Жива та біокосна речовина. 

Енергетичний баланс біосфери. Характеристика основних потоків енергії. 

23. Класифікація основних екосистем світу за особливостями поширення і 

будови. Різноманіття живих систем. Принципи класифікації екосистем. 

Відмінність природних і штучних екосистем. 

24. Колообіги води та основних органогенних елементів в біосфері. 

Антропічний вплив на колообіги речовин в природі.  

25. Поняття ноосфери (техносфери) та основні її ознаки. Становлення 

ноосфери - як єдиний можливий спосіб уникнення глобальної екологічної 

кризи. 

 

РОЗДІЛ 2 «ПРИКЛАДНА ЕКОЛОГІЯ» 

26.  Основні принципи природокористування.  

27. Основні природні ресурси та їх характеристика (атмосферне повітря, 

вода, грунт, надра, рослинні та тваринні ресурси). Вичерпні та невичерпні 

ресурси. Відновлювальні та невідновлювальні ресурси. 

28. Сучасні глобальні екологічні проблеми та майбутнє людства. 

29. Екологічна криза: причини, прояви, класифікація екологічних загроз. 

30. Антропогенний вплив на природу, особливості і класифікація наслідків. 

31. Проблема народонаселення. Демографічний вибух. Сучасна  

демографічна ситуації в Україні. 

32. Урбоекологія. Типи і особливості будови урбоекосистем. 

33. Проблеми забруднення навколишнього середовища. Причини, види 

забруднень і їх особливості.  

34. Вплив промислової діяльності на НПС. Особливості промислової 

екології. 

35. Проблема вичерпання природних ресурсів.  

36. Проблема війни та миру з екологічних позицій.  

37. Забруднення атмосфери. Парниковий ефект.   

38. Забруднення гідросфери. Проблеми питної води.  

39. Забруднення літосфери. Забруднення ґрунту. Проблеми зпустелювання.  

40. Проблеми дефорестрації (обезлісення).  

41. Радіаційне забруднення екосистем. Міграція радіонуклідів в екосистемах 

і організмах. 

42. Проблеми збереження біорізноманіття. Охорона і відтворення 

біологічного різноманіття організмів як необхідна умова підтримання 

стабільності біосфери.  

43. Проблеми трансгенних субстанцій.  
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44. Головні напрями і заходи убезпечення та знешкодження техногенного 

впливу на екосистеми. 

45. Застосування екологічних знань у практичній діяльності людини.  

46. Побудова екологічно стабільного суспільства - умова уникнення 

глобальної екологічної кризи. Поняття про екологічне мислення.  

47. Національна система збереження біологічного різноманіття в Україні. 

Поняття про Червону та Зелену книги.  

48. Природоохоронні території та їхні типи. Роль природоохоронних 

територій у збереженні та відтворенні біологічного різноманіття України.  

49. Природоохоронне законодавство України.  

50. Значення міжнародного співробітництва для збереження та покращення 

стану довкілля. 

  

 РОЗДІЛ 3 «АГРОЕКОЛОГІЯ» 

51. Агроекологія. Основні екологічні проблеми сучасного сільського 

господарства і напрями їх розв’язання. 

52. Агроекологія – філософія ведення сільського господарства у XXI столітті, 

екологічна і наукова основа розвитку АПК.  

53. Структура агроекології, цілі, завдання, методи досліджень.  

54. Стан агроландшафтів України, причини й наслідки розвитку важкого 

кризового стану сільськогосподарських угідь, лісового фонду, водного 

сільського господарства, тваринницької галузі.  

55. Агросфера, техносфера, біосфера, ноосфера - взаємозалежності і зв'язки.  

56. Типи агроекосистем і специфіка їх формування та функціонування.  

57. Агробіорізноманіття та його еколого-економічна функція.  

58. Екологічна роль лісів і лісосмуг в агросфері України.  

59. Ресурси і енергетика агроекосистем.  

60. Продуктивність агроекосистем (чинники, сучасний стан, шляхи 

підвищення на екологічній основі).  

61. Антропогенний вплив на агроекосистеми України.  

62. Методи і заходи екологізаціі галузей АПК України.  

63. Ґрунтовий комплекс як стабілізуючий чинник агроекосистем.  

64. Мікробіологічні особливості ґрунтів - важливий екологічний чинник.  

65. Шкідливі популяції агроекосистем.  

66. Еколого-економічні чинники формування фітосанітарного стану 

агроценозів.  

67. Радіоекологічні проблеми в сільському господарстві України.  

68. Альтернативне землеробство, концепція та аспекти впровадження. 

Екологічна характеристика структури землекористування.  

69. Екологічне право у сільському господарстві. Правові форми управління в 

галузі використання, відтворення та охорони земель сільськогосподарського 

призначення.  

70. Стратегія і тактика еколого-збалансованого розвитку агросфери України.  

71. Ознайомлення з аналітичними методами визначення різних 

забруднюючих речовин в ґрунтах та продуктами їх розкладу.  
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72. Загальна оцінка негативного впливу на довкілля сільськогосподарської 

діяльності. Агроекологічні характеристики основних складових 

агроландшафту.  

73. Передумови формування засад сталого  розвитку. Аналіз наукових праць 

М.Реймерса, Л.Г. Мельника, М.І. Долішнього. 

74.  Необхідність втілення в життя ідей „Порядку денного на ХХІ століття”. 

Суть регіональних стратегій стійкого розвитку. Концепція гармонійного 

розвитку України. 

75. Аналіз соціо-еколого-економічного розвитку суспільства. Зміст поняття 

«сталий  розвиток». Напрями розв’язання проблеми сталого розвитку. Фактори 

ризику для стратегій сталого розвитку.  
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