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ВСТУП 

 

Фахівець еколог повинен мати фундаментальну гуманітарну, загальнонаукову, 

спеціальну та практичну підготовку, досконало володіти своєю спеціальністю, 

оновлювати і збагачувати свої знання, вміти на практиці застосовувати сучасні 

методи управління навколишнім середовищем. 

Фахівець природоохоронної галузі має відповідати теоретичній і практичній 

підготовці, організаторським навичкам, володіти досвідом проведення науково-

дослідницької роботи, вміти творити, мислити і працювати з людьми. 

Досягнення зазначених вимог можливе за умов постійного проведення 

контрольних заходів із визначення відповідності знань та умінь випускників змісту 

освіти та змісту навчання, зазначених у галузевих стандартах. 

Для вступників за освітнім ступенем «Магістр» зі спеціальності 101 

«Екологія» на основі ступеня «Бакалавр» даний комплекс включає дисципліни: 

- екологія людини; 

- моніторинг навколишнього природного середовища. 

В процесі складання фахового випробування зі спеціальності 101 «Екологія» 

студенти повинні показати високу фундаментальну професійну та практичну 

підготовку.  

Вступні випробування проводяться у вигляді тестових письмових завдань. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Фахове вступне випробування передбачає виконання тестових завдань, які 

об’єктивно визначають рівень підготовки вступника. 

Тестова перевірка знань з дисциплін, які вивчалися на рівні ОС «Бакалавр». 

Вона охоплює систему базових тестових завдань закритої форми 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. 

Додатковий фаховий іспит оцінюється як: 

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

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

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ» 

Тема 1. Структура сучасної екології як міждисциплінарної області знань і 

місце в неї «екології людини».  

Історія розвитку екології як біологічного напрямку і як міждисциплінарної 

області знань в сучасний період. Структура сучасної екології. Місце в неї «екології 

людини». Різні точки зору щодо визначення «екології людини». Стисла історія 

становлення «екології людини», предмет її дослідження, мета та прикладна її задача. 

Методи дослідження екології людини. Аксіоми екології людини. Поняття про 

гігієнічне нормування, гранично допустимі концентрації, гранично допустимі рівні і 

дози, максимально допустиме навантаження. 

Тема 2. Біологічна та соціальна сутність людини 

Стисла історія антропогенезу в загальній історії еволюції біосфери. 

Положення Homo sapiens в систематиці тварин. Еволюція роду Homo в філогенезі 

родини Понгід і Гомінід. Становлення біологічного виду Homo sapiens. Екологічні 

фактори як причина еволюції Homo sapiens. Людина як складно організований 

феномен і предмет вивчення багаточисельних наук. Біологічні основи поведінки 

людини. Поняття раси як внутривидової структури. Співвідношення понять раси і 

популяції. 

Тема 3 Місце людини як біологічного виду в біосфері 

Екологія людства: природні межі чисельності людської популяції, 

біопродуктивність і ресурси біосфери. Фізіологічна екологія людини; механізми, 

рівні і можливості адаптації людини до природного середовища. Біологічно 

обумовлена чисельність людини в «доісторичний період» її існування. 

Співвідношення: «чисельність популяції – ресурси – ареал існування». Основні види 

ресурсів і форми їх споживання людиною: земельні ресурси, водні ресурси, біотичні 

ресурси. 

Тема 4. Еволюція взаємин Людини і Природи.  

Людина в навколишньому середовищі на ранніх стадіях історичного розвитку. 

Перша екологічна криза в історії людства.  
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Умови життя і взаємодія з навколишнім середовищем ранніх землеробів. 

Людина в умовах розвитку аграрної культури. Людство в умовах феодалізму. 

Людство в епоху індустріалізації. Екологічні проблеми першої половини ХХ 

століття. Людина і середовище другої половини ХХ і початку ХХІ ст. 

Тема 5. Екологія людини як наука про антропоекосистеми 

Людина в сучасній екологічній кризі. Людина і екосистеми. Поняття про 

антропоекосистему. Сільськогосподарські екосистеми. Індустріально-міські 

екосистеми. Людство в умовах сучасної глобальної екологічної кризи і шляхи 

виходу з неї. Екологічна освіта і виховання майбутнього. Практична діяльність в 

області екології людини. Проблеми безпеки. 

Тема 6. Шляхи та засоби вирішення глобальних екологічних проблем 

людства 

Поняття екологічної проблеми, екологічної кризи, ієрархія масштабу 

екологічних проблем. Глобальні екологічні проблеми сучасності: їхній ієрархічний 

характер та головні причини. Основні стратегічні напрямки стійкого розвитку 

людства: стабілізація росту чисельності людства, переорієнтація світової економіки 

з «кількісного» росту на «якісний», становлення екологічного світогляду людства. 

Тема 7. Навколишнє середовище і здоров’я людини. Основні поняття 

Зв'язок внутрішнього середовища людини з навколишнім середовищем; 

поняття про гомеостаз. Поняття про здоров'я. Рівні здоров’я: індивідуальний, 

груповий, соціальний. Кількісні показники здоров’я. Фактори ризику і їх значення 

для здоров'я. Вплив природно- і соціально- екологічних чинників на здоров'я 

людини. Сучасні проблеми вибору критеріїв оцінки здоров'я населення. Структура 

захворюваності населення України; фактори ризику захворювань населення 

Тема 8. Вплив факторів навколишнього середовища на здоров’я людини. 

Вплив на організм людини атмосферних факторів. Комплексна дія на організм 

людини метеорологічних факторів. Антропогенне забруднення атмосферного 

повітря та його вплив на здоров’я людини. Вплив на здоров’я людини забруднень 

водного середовища та ґрунтів. Вплив іонізуючого випромінювання на здоров’я 

людини. 
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Тема 9. Екологічні та гігієнічні аспекти раціонального харчування як 

основа здоров’я людини.  

Значення харчування для здоров’я людини. Роль окремих речовин та 

елементів в харчуванні людини. Основи раціонального харчування. Режим 

харчування. Норми споживання речовин та енергії відповідно фізіологічних потреб 

людини. 
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НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «МОНІТОРИНГ НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА» 

Тема 1. Моніторинг довкілля як галузь екологічної науки. Основні 

поняття та завдання, що вирішує дисципліна.  

Мета, завдання та структуру курсу, його місце та значення у підготовці 

фахівців екологів. Сутність, об’єкт, предмет і методи моніторингу довкілля. 

Становлення і розвиток моніторингу довкілля як галузі екологічної науки.  

Тема 2. Організація спостережень за станом природного середовища 

Джерела і фактори антропогенного впливу на природне середовище. 

Моніторинг як система спостережень за впливом на довкілля антропогенних 

факторів. Методи якісного і кількісного аналізів довкілля. 

Тема 3. Моніторинг як система оцінювання і прогнозування майбутнього 

стану довкілля. 

Критерії оцінювання якості складових природного середовища (ГДК, ГДВ, 

ГДС, ГДД, ГДН). Оптимальна програма спостережень за вмістом забруднень. 

Характеристика найпоширеніших методів прогнозування стану довкілля на 

перспективу.  

Тема 4. Принципи класифікації систем моніторингу 

Види систем моніторингу у відповідності до мети і завдання його здійснення. 

Ієрархічні рівні систем моніторингу. Класифікація моніторингу довкілля за 

об’єктами спостереження, реакцією основних складових біосфери, ступеню 

антропогенного навантаження. Види моніторингу на певних територіальних рівнях. 

Тема 5. Екологічний моніторинг і його завдання. Фоновий моніторинг і 

його роль в оцінюванні і прогнозуванні глобального стану біосфери. Глобальна 

система моніторингу навколишнього середовища.  

Рівні спостережень при здійсненні екологічного моніторингу. Масштаби 

проведення екологічних досліджень. Завдання та програма фонового екологічного 

моніторингу. Характеристика абіотичної та біотичної складових фонового 

моніторингу. Основні завдання та рівні глобального моніторингу. Основні 

результати глобальної системи моніторингу довкілля. 
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Тема 6. Моніторинг навколишнього природного середовища в Україні 

Основні завдання загальнодержавної служби спостережень і контролю. 

Суб’єкти проведення моніторингових робіт в Україні. Законодавчі засади створення 

єдиної державної системи екологічного моніторингу в Україні. Характеристика 

регіональної системи екологічного моніторингу, її основні напрямки діяльності. 

Тема 7. Моніторинг атмосферного повітря та біомоніторинг забруднення 

атмосфери за допомогою рослин. Радіоекологічний моніторинг природного 

середовища 

Система спостережень і система контролю забруднення атмосферного повітря, 

їх основне призначення. Основні умови роботи постів спостережень. Повнота і 

достовірність отриманої інформації. Стаціонарні, маршрутні і пересувні (під 

факельні) пости спостережень, правила їх розташування. Програми і терміни 

проведення моніторингових робіт на цих постах спостереження. 

Методи аналізу забруднення атмосферного повітря шляхом лабораторних 

досліджень (хроматографічні, мас-спектральні, спектральні, електрохімічні). 

Методи відбору проб атмосферного повітря для лабораторного аналізу (аспірацій 

ний спосіб і спосіб заповнення посудин обмеженого об’єму). Метеорологічні 

спостереження при відборі проб повітря. 

Характеристика промислових, міських, регіональних, загальнодержавних і 

глобальних систем спостереження і контролю, їх приладове оснащення. Основні та 

другорядні забруднюючі речовини і їх суміші, які впливають на рослинний покрив. 

Оцінювання реакції рослин на забруднення. Рослина-індикатор, рослина-монітор. 

Відбір і підготовка біологічних матеріалів для біомоніторингу. 

Категорії джерел природного фону радіоактивного випромінювання. 

Антропогенні джерела радіоактивного забруднення навколишнього середовища. 

Наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. Головні завдання радіоекологічного 

моніторингу. Напрямки радіологічного моніторингу: базовий, кризовий, науковий. 

Основні складові комплексного радіоекологічного моніторингу, їх характеристика. 

Радіометричні та радіохімічні методи радіаційного контролю. 
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Тема 8. Моніторинг поверхневих вод 

Сучасний стан поверхневих вод, джерела і види їх забруднення. Основні 

завдання і організація роботи системи моніторингу поверхневих вод. 

Характеристика джерел хімічного, фізичного, біологічного і теплового 

забруднення гідросфери. Основні завдання та мета налагодження системи 

спостережень і контролю за забрудненням водних об’єктів. Законодавча база та 

суб’єкти державного моніторингу вод. Сучасний стан поверхневих вод України, 

характеристика гідрологічної мережі.  

Пункти спостережень, контрольні створи. Основні вимоги і принципи 

організації мережі спостережень і контролю. Категорії пунктів спостережень, місця 

їх розташування. Створи спостережень, їх призначення і правила розташування на 

водних об’єктах. 

Програми спостережень за гідрологічними і гідрохімічними показниками 

якості поверхневих вод та терміни проведення гідрохімічних робіт на пунктах 

спостереження. Основні правила відбору проб води. 

Основні гідробіологічні показники якості води. Програми спостережень за 

якістю води і донними відкладеннями. Програми спостережень. Правила відбору 

проб. 

Оцінювання та прогнозування якості води. Біомоніторинг водних ресурсів. 

Автоматизовані системи контролювання якості води. Нормативна база оцінки якості 

води. Вимоги до якості води для різних видів водокористування. Методи 

прогнозування якості води. Біоіндикація забруднення води. Водорості як індикатор 

санітарного стану морських вод. Ознаки отруєння морських риб. 

Джерела природного та антропогенного забруднення морів і океанів. Системи 

показників біологічного, геохімічного і фізичного моніторингу морського 

середовища. Завдання і програми спостережень за забрудненням морського 

середовища. Категорії пунктів спостережень, кількість і місце розташування 

вертикалей і горизонталей. Програми і терміни спостережень за фізико-хімічними і 

гідробіологічними показниками. Особливості екологічного стану Чорного і  
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Азовського морів, основні процеси що призводять до деградації водного 

середовища цих об’єктів.  

Тема 9. Моніторинг стану ґрунтів 

Наукові і організаційні засади створення ґрунтового моніторингу. Локальний, 

регіональний і глобальний види ґрунтового моніторингу. Основні завдання 

ґрунтового моніторингу, об’єкти моніторингових робіт. Структура служби 

моніторингу ґрунтів, виконавці і співвиконавці ґрунтового моніторингу в Україні. 

Категорії оцінювання і види грунтово - екологічного моніторингу. 

Мета та види спостережень за рівнем хімічного забруднення ґрунтів. Методи 

закладання стаціонарних площадок екологічних досліджень. Особливості організації 

спостереження і контролювання забруднення ґрунтів пестицидами, правила відбору 

проб. Моніторинг забруднення ґрунтів важкими металами, складання карт за 

результатами обстежень. Біомоніторинг ґрунтів.  
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