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наук; 
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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, які здобули освітньо-кваліфікаційний бакалавра за напрямом 

підготовки іншого профілю, окрім фахового вступного випробування для вступу на 

основі ступеня «Бакалавр» передбачено додатковий іспит з дисципліни «Загальна 

екологія та неоекологія». 

В процесі складання додаткового іспиту 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 ДОДАТКОВОГО ФАХОВОГО ІСПИТУ 

Додатковий фаховий вступний іспит передбачає виконання тестових завдань, 

які об’єктивно визначають рівень підготовки вступника. 

Тестова перевірка знань з дисципліни «Загальна екологія та неоекологія», яка 

вивчалася 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 від 100 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 ДОДАТКОВОГО 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  
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причини та наслідки. Сучасний етап розвитку біосфери. Проблеми 

трансформації 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  
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принципи оптимального природокористування. Особливості управління 

природними ресурсами. Основні екологічні проблеми регіонів України. 
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