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ВСТУП 

 

Вступне фахове випробування проводиться для осіб, які вступають на перший 

курс (зі скороченим строком навчання) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста.  

Мета фахового вступного випробування полягає в комплексній перевірці 

знань абітурієнтів, отриманих ними в результаті вивчення основних навчальних 

дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки, які передбачені 

освітньо-професійною програмою та навчальними планами освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спорідненою спеціальністю.  

Під час фахового вступного випробування абітурієнт повинен 

продемонструвати комісії належний рівень знань теоретичного матеріалу та уміння 

розв’язувати практичні задачі з тих навчальних дисциплін, які забезпечують 

потрібні фундаментальні знання для навчального процесу підготовки фахівців 

освітнього рівня бакалавр за спеціальністю 103 «Науки про Землю» (спеціалізації 

“Географія ґрунтів та управління земельними ресурсами”). 

Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Тести містять 

завдання теоретичного та практичного характеру з двох навчальних дисциплін 

природничо-наукової підготовки:  

- "Землезнавство";  

- "Основи екології". 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Фахове випробування передбачає виконання тестових завдань, які об’єктивно 

визначають рівень підготовки вступника. 

Тестова перевірка знань з дисциплін «Землезнавство» та «Основи екології». 

Тести мають закриту форму із запропонованими відповідями.  

Тестові завдання закритої форми складаються з двох компонентів: 

а) запитальної (змістовної) частини; 

б) варіанти відповідей. 

Ці тести є складовою частиною фахового випробування вступників. 

Оцінювання здійснюється за шкалою до 200 балів. 

Фахове вступне випробування оцінюється як: 

- «зараховано» - якщо студент набрав 100 і більше балів; 

- «не зараховано» - якщо студент набрав менше 100 балів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

 

ЗМІСТ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ЗЕМЛЕЗНАВСТВО» 

Тема 1. Загальне землезнавство як наука  

Сучасна географія як система природничо-географічних і економіко - 

географічних наук. Загальне землезнавство в цій системі. Поняття про об’єкт та 

предмет вивчення загального землезнавства. Завдання землезнавства на сучасному 

етапі розвитку суспільства. Коротка історія розвитку загального землезнавства. 

Землезнавство на сучасному етапі. Зародження географії в античному періоді. Стан 

землезнавства в середні віки. Епоха великих географічних відкриттів. Формування 

галузей географічної науки. Землезнавство на сучасному етапі. 

Тема 2. Загальні природничі й організаційні закони в географічній 

оболонці  

Механічна взаємодія в планетарних фізико-географічних процесах. Ізостазія в 

геосферах. Гравітаційна взаємодія Землі з Місяцем і Сонцем. Гравітаційна 

диференціація речовини в Землі. Термодинамічні явища в географічній оболонці. 

Система горизонтального переносу тепла - географічні теплові машини. Явища 

електромагнетизму. Геохімічні явища. Закони біологічних систем. Соціальні 

системи. Земні системи (геосистеми). 

Тема 3. Земля в космічному просторі 

Основні риси будови Всесвіту. Поняття про Всесвіт /Космос/, Метагалактику і 

нашу Галактику. Короткі відомості про планети та інші тіла Сонячної системи. 

Космічне землезнавство. 

Тема 4. Основні дані про Землю  

Еволюція уявлень про фігуру Землі. Поняття про еліпсоїд і геоїд. Форма і 

розміри Землі. Географічне значення розмірів і маси Землі. Гравітаційне поле Землі. 

Магнітне поле Землі. Географічний простір Землі. 
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Тема 5. Рухи Землі та їх географічні наслідки. Добове обертання Землі. 

Рух Землі навколо Сонця  

Докази, наслідки, характеристики добового обертання Землі. Час. Припливи та 

відпливи. Причини прояву сили Коріоліса. Річний рух Землі та його наслідки. 

Нерівність пір року. Кліматичні наслідки обертання Землі. 

Тема 6. Внутрішня будова Землі  

Шарувата будова Землі. Поняття про земну кору, мантію і ядро Землі, їх 

фізичний стан, речовинний і хімічний склад. Причини сферичної будови Землі. 

Типи земної кори. Поняття про материкові і океанічні платформи, геосинклінальні і 

орогенічні області. Особливості будови серединноокеанічних хребтів. Вулкани. 

Землетруси. 

Тема 7. Сучасні особливості розподілу суші та моря  

Утворення материків і океанів. Форми земної поверхні. Рельєф океанічного 

дна. Гіпсографічна крива. Особливості розподілу суші і моря як один із 

найважливіших чинників у диференціації географічної оболонки. 

Тема 8. Загальні відомості про атмосферу 

Атмосфера, її сучасний склад і походження. Будова атмосфери. Поділ 

тропосфери на повітряні маси. Сонячна радіація. Інтенсивність сонячної радіації. 

Відбита і поглинута радіація. Радіаційний і тепловий баланс. Загальний баланс тепла 

в системі атмосфера - поверхня Землі. Кругообіг тепла. Теплові пояси Землі. 

Розподіл температур повітря в січні і липні. Сучасні проблеми охорони атмосфери. 

Роль атмосфери в динаміці географічної оболонки. 

Тема 9. Атмосферний тиск 

Зміни тиску із зміною висоти. Розподіл атмосферного тиску на земній 

поверхні. Баричне поле Землі. Загальна циркуляція атмосфери. Регіональні 

циркуляції атмосфери: пасати, мусони, циклони і антициклони. Місцеві циркуляції 

повітря: бризи, фени, бора, містраль, хамсин, хабуб, смерч та інші. Повітряні маси і 

фронти. Роль атмосферних циркуляцій у перерозподілі тепла і вологи в географічній 

оболонці.Випаровування і випаровуваність. Вологість повітря. Хмари і хмарність. 

Опади. Характеристика зволоження. 
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Тема 10. Загальні відомості про гідросферу  

Поняття про гідросферу. Розподіл окремих складових частин гідросфери. 

Сучасні проблеми охорони гідросфери. Роль гідросфери у динаміці географічної 

оболонки. Роль гідросфери у формуванні макрокліматичних особливостей 

географічної оболонки. Роль гідросфери у забезпеченні вологою різних районів 

земної кулі. 

Тема 11. Світовий океан та його частини  

Океанічні та морські води, їх солоність та склад солей. Поділ морських вод на 

поверхневі батіальні і абісальні. Класифікація морів. Кругообіг води в географічній 

оболонці. Походження океанічних течій і їх класифікація. Загальна схема 

океанічних течій і їх вплив на перерозподіл тепла і вологи. 

Тема 12. Води суходолу  

Води суші, їх види і походження. Озера, їх походження і типи. Класифікація 

рік. Льодовики, їх типи і географічне поширення. Підземні води. Вічна мерзлота. 

Тема 13. Географічна оболонка Землі  

Обґрунтування вчення про географічну оболонку Землі. Географічна оболонка 

як система взаємодіючих компонентів - літосфери, гідросфери, атмосфери і 

біосфери, нерівнозначність компонентів географічної оболонки Землі. Якісна 

своєрідність географічної оболонки: її цілісність, наявність речовини в різних 

агрегатних станах, наявність двох джерел енергії - ендогенної і екзогенної. Межі 

географічної оболонки, її ярусна (по вертикалі) і ландшафтна (по горизонталі) 

будова. Вік географічної оболонки Землі. Основні етапи її еволюції. Сучасні 

уявлення про роль космічних випромінювань у географічній оболонці. 

Тема 14. Антропосфера: сучасний етап розвитку географічної оболонки  

Людство як компонент географічної оболонки. Історія природокористування. 

Екологічні кризи минулого: біфуркації історії людства. Сучасна екологічна ситуація. 

Ознаки глобальної екологічної кризи. 

Тема 15. Загальні відомості про біосферу  

Виникнення і еволюція біосфери. Основні компоненти біосфери. Вчення 

В.І.Вернадського про біосферу. Специфічні особливості живої речовини на Землі:  
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виключно висока активність, пристосованість і велика різноманітність. 

Стійкість живих організмів до несприятливих умов середовища. Проблеми охорони 

біосфери. Роль біосфери у динаміці географічної оболонки. Біологічний кругообіг 

речовин. Кругообіг вуглецю. Роль живих організмів у формуванні земної кори, 

гідросфери, ґрунтового покриву. Біосферно-екологічні функції ґрунтів. Педосфера 

Землі. Роль живих організмів в еволюції географічної оболонки. Поняття про 

ноосферу. 

Тема 16. Ритмічні явища в географічній оболонці  

Походження ритмів у географічній оболонці. Ритми добові та річні, зумовлені 

відповідно осьовим і орбітальним рухами Землі. Сонячно-земні цикли. Внутрівікові 

і надвікові цикли. Ритми та цикли зледенінь в історії Землі. Геотектонічні цикли. 

Значення ритмічних циклів у географічній оболонці для прогнозування її розвитку. 

Тема 17. Розвиток географічної оболонки  

Гіпотези про походження Сонячної системи і Землі. Гіпотези Канта і Лапласа - 

перші наукові спроби дати уявлення про природу утворення тіл Сонячної системи. 

Гіпотеза Шмідта. Сучасні космогонічні ідеї. Розвиток компонентів географічної 

оболонки. Основні етапи розвитку географічної оболонки: докембрійський, 

каледонський, герцинський і альпійський, Специфіка антропогенного етапу 

розпитку оболонки. Структура географічної оболонки. Географічні пояси і зони 

суші. Зональність Світового океану, її специфічні особливості. Азональні процеси і 

явища. Висотна поясність. Поняття про географічні ландшафти та їх морфологічні 

істини. Географічний ландшафт як основна структурна одиниця географічної 

оболонки, що характеризується рисами зональної і азональної будови. Практичне 

значення вивчення географічних ландшафтів для різних галузей народного 

господарства і охорони природи. 

Тема 18. Географічне середовище та людське суспільство 

Вплив людини на навколишнє середовище. Глобальні проблеми людства 

Поняття про географічне середовище та його роль у розвитку суспільства. 

Взаємозв’язок народонаселення з природними ресурсами. Поняття про антропогенні 

ландшафти та їх класифікація. Найпоширеніші проекти перетворення природи в  
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світі та Україні. Класифікація природних ресурсів. Проблеми охорони 

природи і раціонального використання природних ресурсів. Демографічна 

проблема. Продовольча криза. Екологічні проблеми сільського господарства. 

Антропогенні зміни навколишнього середовища. Можливі наслідки порушення 

екологічної та динамічної рівноваги в географічній оболонці. Необхідність 

міжнародного співробітництва в справі охорони і питаннях раціонального 

використання природних ресурсів. Глобальні зміни. Чинники кліматичних змін. 

Парниковий ефект. Баланс СО2 в географічній оболонці. Радіаційна рівновага. 

Глобальне похолодання клімату. Геоекологічна роль Світового океану. 
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НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ» 

Тема 1. Екологія в системі природничих, соціальних та технічних наук 

Визначення, предмет і завдання екології. Визначення поняття «неоекологія». 

Об’єкт, предмет, методи досліджень та понятійно-термінологічний апарат сучасної 

екології. Історичні етапи розвитку екології як науки. Екологія як міждисциплінарна 

наука. Поняття і структурні підрозділи сучасної екології. Ієрархічність систем,  рівні 

організації біосистем, принцип емерджентності. Етапи екологічних досліджень. 

Методи прогнозу в екології. Екологічні закони, правила, принципи. 

Тема 2. Аутекологія. 

Основні положення аутекології. Визначення поняття «середовище», типи 

середовищ. Закон єдності організму та середовища (В.І. Вернадський). Екологічні 

фактори, умови, ресурси. Класифікація екологічних факторів: за часом, за 

періодичністю, за черговістю виникнення, за походженням, за середовищем 

виникнення, за характером, за об’єктом, умовами, ступенем та спектром дії.  

Абіотичні екологічні фактори: кліматичні (світло, тепло, волога, тиск);  

едафічні або ґрунтові (гранулометричний склад, щільність, вологість тощо); хімічні 

(хімічний склад атмосферного повітря, природних вод, ґрунтів, геологічного 

середовища).  

Біотичні екологічні фактори: гомотипові та гетеротипові реакції, фактори 

живлення.  

Антропогенні екологічні фактори та їх вплив на природні системи. Адаптація 

до дії факторів: фізіологічна, еволюційна, речовинна, енергетична, інформаційна.  

Основні закони аутекології. Закон мінімуму Лібіха, толерантності Шелфорда, 

конкурентного виключення Гаузе тощо).  

Поняття «екологічна ніша». Правило обов’язкового заповнення екологічної 

ніші. Структура екологічної ніші (топічна, часова, трофічна, термальна, 

фундаментальна та реалізована, багатовимірна) та параметри екологічної ніші 

(ширина, ступінь перекриття).  
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Тема 3. Демекологія 

Визначення терміну «популяція». Ієрархія популяцій. Статичні параметри 

популяції: чисельність, щільність, біомаса, вікова, статева, етологічна та генетична 

структура. Динамічні параметри популяції: народжуваність, смертність, типи росту 

та продуктивності. Типи біотичних взаємодій між популяціями в угрупованнях і 

біоценозах (нейтралізм, конкуренція, аменсалізм, паразитизм, хижацтво, 

коменсалізм, протоко операція, мутуалізм). Поняття «коеволюції». Прикладні 

аспекти популяційної екології. 

Тема 4. Синекологія 

Екосистема як основний об’єкт вивчення в сучасній екології. Біоценоз і біотоп 

– основні складові екосистеми. Визначення та класифікація біоценозів. Критерії 

виділення біоценозів та їхні властивості. Закономірності просторового розміщення 

біоценозів. Принципи функціонування біоценозів. Трофічна, паратрофічна та 

конкурентційна структури біоценозу. Динаміка біоценозів. Екологічні сукцесії. 

Концепція клімаксу. Порівняльна характеристика понять «екосистема» і 

«біогеоценоз». Особливості структури та динаміки екосистем. Показники 

динамічної рівноваги екосистем. Особливості кругообігу речовин в екосистемах 

(біогеохімічні цикли основних біогенних елементів та їх антропогенна складова). 

Загальна схема трансформації енергії в екосистемах (екологічна ентропія, правило 

10% і 1%). Поняття про екологічні піраміди та їх типи. Піраміди чисельності, 

біомаси, енергії. Принципи класифікації екосистем; біомна та енергетична 

класифікації екосистем Ю. Одума. Приклади природних, напівприродних та 

штучних екосистем. Характеристика основних екосистем України. 

Тема 5. Біосферологія 

Сучасні уявлення про біосферу. Структура і динаміка біосфери. Жива 

речовина і її роль в біосфері. Еволюція біосфери. Екосистемна теорія еволюції 

біосфери: когерентна та некогерентна еволюція. Основні біосферні кризи, їх 

причини та наслідки. Сучасний етап розвитку біосфери. Проблеми трансформації 

біосфери в ноосферу. Формування соціальної сфери, як планетної підсистеми.  
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Антропогенне навантаження – причина деградації сучасної біосфери. 

Показники порушення стійкості біосфери. Основні глобальні екологічні проблеми 

сучасності. 

Тема 6. Прикладні аспекти сучасної екології. 

Концепція «неоекології» (В.Ю. Некос). Основні уявлення про антропогенний 

вплив на біосферу та її складові. Зміни природних екосистем під впливом процесів 

техногенезу.  

Особливості природного і антропогенного забруднення довкілля. Визначення 

поняття «забруднення». Фізичне, хімічне і біологічне забруднення довкілля. 

Причини і негативні наслідки радіоактивного забруднення навколишнього 

середовища. Управління та поводження з відходами виробництва та споживання. 

Фактори порушення якості атмосфери (види і джерела впливу на атмосферу, 

трансформація забруднювальних речовин в атмосфері, критерії санітарно-гігієнічної 

оцінки якості атмосферного повітря, основні негативні наслідки забруднення 

атмосфери, основні напрями охорони атмосфери). Основні причини порушення 

якості природних вод, принципи оцінку стану водних об’єктів, негативні наслідки 

забруднення природних вод та їх охорона. Основні причини деградації родючих 

ґрунтів, проблема хімічного і радіонуклідного забруднення ґрунтів та їх охорона. 

Загальні уявлення про геологічне середовище, екологічні функції геологічного 

середовища, вплив геологічного середовища на стан біоти і здоров’я людини. 

Антропогенний вплив на біоценози і проблема збереження біологічного 

різноманіття.  

Екологічна складова природокористування. Принципи оптимального 

природокористування. Порівняльна характеристика понять «екосистема» та 

«природна система». Природно-ресурсний та еколого-економічний потенціал. 

Природні ресурси і умови. Принципи класифікації природних ресурсів. Сучасний 

стан та проблеми використання природних ресурсів. Основні закони, правила та 

принципи оптимального природокористування. Особливості управління 

природними ресурсами. Основні екологічні проблеми регіонів України. 
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