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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 «Бакалавр» зі спеціальності 101 

«Екологія» на основі ступеня «Молодший спеціаліст» даний комплекс включає 

дисципліни: 

- загальна екологія та неоекологія; 

- заповідна справа. 

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 «Загальна екологія та неоекологія», 

«Заповідна справа». 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 «ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ ТА 

НЕОЕКОЛОГІЯ» 

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,  
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фундаментальна та реалізована, багатовимірна) та параметри екологічної ніші 

(ширина, ступінь перекриття).  

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  
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біосфери в ноосферу. Формування соціальної сфери, як планетної підсистеми. 

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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НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ЗАПОВІДНА СПРАВА» 

Тема 1. Заповідна справа: мета, завдання, об’єкт, предмет і методи 

досліджень  

Сутність природно-заповідної справи. Заповідна справа як наукова 

дисципліна. Поняття та зміст заповідної справи. Мета, завдання, об’єкт та предмет 

заповідної справи. Значення заповідних територій та об’єктів у збереженні 

біологічного різноманіття. Піонери і фундатори заповідної справи в Україні. Історія 

заповідної справи. Етапи розвитку заповідної справи. Значення заповідної справи. 

Заповідна спадщина природи. Геосозологія – теоретична основа охорони природи. 

Зміст та структура геосозології. Ідеології природно-заповідної справи. Стан та 

перспективи заповідної справи в Україні. Заповідна справа закордоном. Основні 

категорії та принципи класифікації заповідних об’єктів закордоном. 

Тема 2. Біорізноманіття та проблеми його збереження  

Збереження біорізноманіття як наукова і практична проблема. Основні 

поняття про біотичне різноманіття та головні принципи охорони довкілля. Рівні 

біорізноманіття. Генетичне, видове, екологічне різноманіття. Закономірності  
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видового різноманіття. Біота: аборигена та адвентивна. Темпи та мозаїчність 

формування біоти. Необхідність збереження регіонального та глобального 

біологічного різноманіття. Екосистеми: природні, квазіприродні та антропогенні. 

Факти та темпи втрати видів у сучасній фауні. Таксономічні та зоогеографічні 

релікти. Релікти та молоді види, види-двійники, ставлення до них з червонокнижної 

точки зору. Вимерлі види у Червоній книзі. Оцінки таксономічної вартості втрат. 

Темпи зміни флори і фауни. Зменшення таксономічної ємності угруповань, 

концепція зпустелювання. Міжнародне співробітництво у галузі заповідної справи. 

Основні аспекти міжнародного співробітництва в галузі заповідної справи. Наукові і 

юридичні засади створення транскордонних заповідних об'єктів, проведення 

міжнародної експертизи проектів у галузі. Цільові (тематичні) міжнародні угоди. Їх 

сутність та характеристика найголовніших з них. Конвенція СІТЕС про міжнародну 

торгівлю видами дикої флори і фауни, що знаходяться під загрозою зникнення. 

Рамсарська конвенція про охорону водно-болотних угідь. Боннська конвенція про 

охорону мігруючих видів. Конвенції щодо стратегії збереження різноманіття. 

Конвенція про охорону біологічного різноманіття. Бернська конвенція про охорону 

флори і фауни та природних середовищ існування в Європі. Історія та причини 

створення Червоних книг. Значення Червоних книг у справі збереження 

біологічного різноманіття. Червоні книги та Червоні списки. Охоронні категорії 

видів та популяцій. Формування концепції та поняття Червоних категорій. Критерії 

внесення видів до Червоних книг. Охоронні категорії ЧКУ та нові охоронні категорії 

МСОП 5 (1994), їх взаємовідповідність та перспективи узгодження. Критерії 

ЮНЕСКО щодо забезпечення видів охороною. Охорона раритетних види та 

раритетних угруповань. Таксономічна ємність екосистем та наслідки втрати 

раритетів. Проблема виникнення таксономічної однорідності у просторі. «Гарячі» 

території як місця високої концентрації раритетів та як основа розвитку мережі 

природоохоронних територій. 

Тема 3. Управління, забезпечення організації та функціонування 

природно- заповідного фонду України. Правове регулювання використання 

природоохоронних територій України 
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Історія формування законодавства України про заповідні об’єкти. Поняття, 

об’єкти та джерела екологічного права. Предмет, принципи та функції екологічного 

права. Органи державного управління в екологічній сфері, їх завдання та функції. 

Органи спеціального державного управління в екологічній сфері, їх завдання та 

функції. Предмет, об’єкти, принципи та функції природоохоронного права. Функції 

Міністерства екології та природних ресурсів України у сфері природоохоронного 

права. Завдання та функції Департаменту охорони природних ресурсів. Завдання та 

функції Департаменту заповідної справи. Право та форми власності на території та 

об’єкти природно-заповідного фонду. Управління і економічне забезпечення 

організації та функціонування ПЗФ України. Основні положення державного 

кадастру об'єктів природно-заповідного фонду. Особливості охорони територій та 

контроль за дотриманням режиму заповідних територій (організація охорони, склад 

і повноваження служб охорони, державний і громадський контроль за дотриманням 

природоохоронного режиму), а також відповідальність за порушення законодавства 

про природно-заповідний фонд. Поняття про категорії природоохоронних територій. 

Міжнародні класифікації природоохоронних територій. Правовий режим територій 

та об’єктів природно-заповідного фонду. Види та склад правопорушень 

природоохоронного законодавства. Юридична відповідальність за правопорушення 

законодавства про природно-заповідний фонд. Порядок обчислення розміру 

відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення природоохоронного 

законодавства. Порядок притягнення до відповідальності порушників 

природоохоронного законодавства. Правове регулювання зеленого туризму. 

Тема 4. Класифікація природоохоронних територій  

Заповідання та заповідні території. Заповідні об’єкти. Критерії відбору 

заповідних територій: біологічні, природоохоронні, наукові, рекреаційні, освітні та 

культурно- просвітницькі. Заповідний режим: абсолютним (повним), частковим 

(неповним), з (або без) контрольованої господарської діяльності. Природоохоронна 

територія Поняття про категорії природоохоронних територій. Міжнародна 

кваліфікація природоохоронних територій: строгий природний резерват; територія 

дикої природи; національний парк;пам’ятник природи;територія управління видами  
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та місцями їх мешкання (зростання) або резерват охорони природи;наземний 

або водний ландшафт, що охороняється;територія управління природними 6 

ресурсами;антропологічний резерват;територія багатоцільового використання; 

біосферний резерват; об’єкт всесвітньої природної спадщини. Система природних 

територій та об’єктів, що підлягають особливій охороні: території та об’єкти ПЗФ, 

курортні та лікувально-оздоровчі, рекреаційні, водозахисні, полезахисні та інші 

типи територій та об’єктів, що визначаються законодавством України. Національна 

кваліфікація природоохоронних територій. Природні та штучно створені території 

та об’єкти ПЗФ. Території та об’єкти ПЗФ міжнародного, загальнодержавного та 

місцевого значення. Багатофункціональні та малофункціональні території та об’єкти 

ПЗФ. Характеристика природоохоронних територій України. Відповідність 

категорій територій та об’єктів ПЗФ категоріям МСОП. Удосконалення 

категоріальної структури природно-заповідного фонду України. 

Тема 5. Створення та проектування територій ПЗФ. Структурно- 

функціональна організація природно-заповідних територій України  

Мета та завдання створення об’єктів природно-заповідного фонду. 

Резервування природних територій. Етапи створення територій природно-

заповідного фонду. Поліфункціональне значення заповідних екосистем та 

оптимізація їх охоронного режиму. Поліфункціональна роль заповідних об'єктів 

світу. Функції заповідних екосистем різних категорій та їх оцінка на прикладі різних 

природно-заповідних об'єктів світу. Панбіоцентрична та панекоцентрична тенденції 

розвитку заповідання та концепції біологічної стратегії охорони природи. Принципи 

і напрями розвитку екологічної освіти в установах природно-заповідного фонду 

України. Поняття про територіальну організацію ПЗФ. Проектування природно-

заповідних територій після їх створення. Функціональне зонування. Режими 

збереження екосистем. Менеджмент екосистем. Формування мережі 

природоохоронних територій. Території та об’єкти ПЗФ, як елементи національної 

екомережі. Основні засади створення екомережі України. Концепція екомережі та 

розбудова національної екологічної мережі України. Критерії і принципи 

формування екологічної мережі України. Європейська екомережа. Нормативно- 
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правові підстави розбудови екомережі України. Функціонально-просторова 

структура національної екомережі України. Базові критерії відбору структурних 

елементів екомережі України. Транскордонне співробітництво у галузі розбудови 

Панєвропейської екомережі. Створення системи транскордонних природоохоронних 

територій. Формування панєвропейської стратегії збереження біоти та природних 

середовищ існування. Смарагдова смуга Європи, легені Європи та інші 

транскордонні ініціативи. 

Тема 6. Природоохоронна діяльність у межах ПЗФ  

Режими охорони та їх реалізація. Созологічний пріоритет. Пріоритет захисту 

території та пріоритет збереження. Території протекційної та консерваційної 

охорони. Тимчасові пріоритети. Загальний порядок використання та контролю 

територій та об’єктів ПЗФ. Наукові дослідження територій та об’єктів природно- 

заповідного фонду. Пріоритетні напрями наукових досліджень у галузі природно- 

заповідної справи. Управління функціонуванням екосистем або менеджмент 

екосистем. Відновлення екосистем та їх компонентів:покращання якості природних 

ділянок; адаптація режиму, в тому числі господарських заходів до потреб 

пріоритетних об'єктів охорони; створення нових природних ділянок; збільшення 

площі існуючих природних ділянок; створення нових популяцій окремих видів або 

їх активне збільшення в існуючих екотопах (реінтродукція). Літопис природи. 

Концепція збалансованого розвитку в контексті охорони природи. Сфери розвитку 

заповідної справи: еколого-правова, еколого - економічна, еколого-соціальна, 

природозахисна. Наукова діяльність. Літопис природи. Рекреаційна діяльність у 

межах природно-заповідного фонду. Збереження та відновлення етнічних традицій 

природокористування. Освітньо - виховна діяльність. Участь громадськості у 

природоохоронній діяльності. 

Тема 7. Структура та зонально-регіональні особливості ПЗФ України та 

світу  

Облік територій і об’єктів природно-заповідного фонду. Загальна 

характеристика природно-заповідного фонду України. Зонально-регіональний огляд 

природно - заповідних територій та об’єктів України. Природоохоронні території  
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лісової зони. Природоохоронні території лісостепової зони. Природоохоронні 

території степової зони. Заповідники та природні парки Карпат. Транскордонні 

території та об’єкти. Характеристика природно-заповідних територій країн світу. 
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