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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

На додатковий екзамен виносяться система загальних компетентностей 

для абітурієнтів які не мають базової освіти магістра (спеціаліста) з 

екологічних спеціальностей. 

Програма додаткового вступного випробування для прийому для 

навчання за освітньо-науковою програмою «Екологія» підготовки доктора 

філософії на основі раніше здобутого ступеня розроблена відповідно до 

діючих нормативних документів: 

Конституції України, Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 

2145-VIIІ, Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VIІ зі 

змінами та доповненнями, «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових 

установах)» зі змінами, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 23 березня 2016 р. № 261 та Правил прийому до Поліського 

національного університету на навчання за освітньо-науковим рівнем 

доктора філософії в 2020 році. 

Додатковий іспит на навчання за освітньо-науковою програмою 

«Екологія» за спеціальністю 101 «Екологія» оцінюється приймальною 

комісією для проведення вступних випробувань до аспірантури. 

Мета вступних випробувань – визначення рівня загальних знань з 

екології та практичних навиків вступника до аспірантури з точки зору їх 

достатності для проведення наукових досліджень зі спеціальності 101 

«Екологія» (рівень підготовки кадрів вищої кваліфікації) для подальшого 

зарахування до аспірантури на конкурсній основі. 

Іспит складається з відповіді на білет з питаннями загальної екології. 

За підсумками відповіді здобувача на іспиті виставляється 

диференційована оцінка, в ній враховується: 

− повноту та науковість відповідей на екзаменаційні питання, що 

містяться в білеті, і на додаткові питання до них. 

  



ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ЕКЗАМЕНУ ДЛЯ ВСТУПУ НА 

НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 101 

«ЕКОЛОГІЯ» 

Екологія як наука і світогляд. 

Визначення поняття «екологія». Предмет і завдання, функції екології. 

Фундаментальні і прикладні розділи екології. Історичний нарис та головні 

аспекти розвитку екологічних знань. 

Структура сучасної екології. Сучасний стан і принципи екології. 

Науково-технічний прогрес, хімізація та його наслідки. Стан природних 

ресурсів і довкілля. 

Основні методи екологічних досліджень. Системний підхід в 

дослідженнях. Рівні організації біологічних систем і роль екології у їх 

пізнанні. 

Поняття навколишнього середовища. Еволюція взаємовідносин людини 

і природного середовища. Аутекологія – наука про взаємовідносини 

організму (воду, особини) з довкіллям. Екологічні фактори та їх 

класифікація. Екологічна пластичність. Гомеостаз. Екологічна ніша. 

Фактори середовища та адаптаційні реакції організмів. Абіотичні 

екологічні фактори. Промениста енергія як екологічний фактор. Температура 

як екологічний фактор. Вода (волога) як екологічний фактор. Едафічні 

екологічні фактори. Адаптації до дії факторів. 

Поняття популяція. Структура популяцій. Ознаки популяцій. Динаміка 

популяцій. Ознаки які характеризують динаміку популяцій. Розселення 

рослин та тварин.  

Біоценоз як природна система. Екосистема як головний об’єкт вивчення 

сучасної екології. Видова структура біоценозу. Просторова структура. 

Фітоценоз рослинний компонент біоценозу. 

Ноосфера, вчення Вернадського. Поняття «біосфера». В. І. Вернадський 

про живу речовину. Етапи розвитку біосфери. Структура біосфери. 

Організаційна структура біосфери. Показники порушення стійкості біосфери. 



Колообіг речовини та перетворення енергії. Типи колообігу речовини у 

біосфері. Потоки енергії в природних та штучних системах. 

Природні ресурси біосфери. Сучасний стан та проблеми використання 

природних ресурсів. Класифікація природних ресурсів. Принципи 

раціонального природокористування. 

Джерела, масштаби та наслідки забруднення атмосфери. Основні заходи 

та засоби попередження забруднення атмосферного повітря. Глобальна 

екологічна криза. 

Причини та наслідки порушення якості природних вод. Способи очистки 

питної води та стічних вод. 

Склад та властивості складових літосфери. Джерела, масштаби та види 

забруднення, деградації ґрунтів. Збалансоване використання земельних 

ресурсів. 

Охорона ландшафтів, рослинних та тваринних угрупувань. Поняття 

біорізноманіття і генофонду. Заповідна справа. Природно-заповідний фонд 

України. 
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