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ВСТУП 

 

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 183 

«Технології захисту навколишнього природного середовища» на основі ступеня 

«Молодший спеціаліст» даний комплекс включає дисципліну: 

- ландшафтна екологія. 

В процесі складання фахового випробування зі спеціальності 183 «Технології 

захисту навколишнього природного середовища» 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 «Землезнавство» та «Ландшафтна 

екологія». 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 60 до 100 балів. 

Додатковий фаховий іспит оцінюється як: 

- «зараховано» - якщо студент набрав 60 і більше балів; 

- «не зараховано» - якщо студент набрав менше 60 балів. 
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ЗМІСТ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ЛАНДШАФТНА ЕКОЛОГІЯ» 

Тема 1. Основні положення дисципліни „Ландшафтна екологія”  

Загальне поняття геосистеми. Особливості ландшафтно - екологічного 

підходу. Територіальність - просторовість як загальна властивість геосистем. 

Поліструктурність як загальна властивість геосистем. Структура геосистем. 

Властивості геосистем: складність, цілісність, відкритість, динамічність, стійкість, 

стохастичність. Глобальний та субглобальний рівень територіальної розмірності 

геосистем. Регіональний рівень розмірності геосистем. Хоричний рівень 

територіальної розмірності геосистем. Топічний та субтропічний рівні 

територіальної розмірності геосистем. Елементарна ландшафтно-екологічна 

територіальна одиниця. Підходи (критерії) виділення геотопів. Структура геотопу. 

Внутрішньотопічна територіальна структура геотопів. Екоїди та поліекоїди. 

Тема 2. Теоретичні основи ландшафтознавства 

Географічна оболонка Землі, межі географічної оболонки. Ландшафтна сфера, 

склад ландшафтної сфери. Визначення ландшафтознавства, завдання 

ландшафтознавства. Ландшафт, ландшафтна сфера, 3 періоди розвитку ландшафтної 

сфери, ландшафтоутворюючі чинники та процеси, що впливають на ландшафтну 

сферу. Формування рельєфу під впливом ландшафтоутворюючих чинники та 

процесів. Фізико –географічне районування, таксономічні (класифікаційні) одиниці 

фізико-географічного районування. Основні морфологічні частини ландшафту 

(геосистеми). Класифікаційні одиниці ландшафтів та їх ознаки. Класи ландшафтів 

України за висотним положенням. Типи рівнинних ландшафтів України за широтою 

зональності. Підтипи степових ландшафтів. 

Тема 3. Вертикальні структури геосистеми Властивості геосистем.  

Структура геосистем. Вертикальна структура геосистем. Загальні підходи 

структуризації геосистем відповідно їх вертикальних структур. Ландшафтно-

геохімічні бар’єри геосистем, верхні та нижні межі геосистем. 
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Тема 4. Міжелементні відношення та процеси у вертикальних структурах 

геосистеми 

Вертикальна структура геосистем. Загальні підходи структуризації геосистем 

відповідно їх вертикальних структур. Міжелементні відношення та процеси, що 

характерні для вертикальних структур геосистем. Складові потоку енергії геосистем 

(за схемою) у вертикальній структурі геосистем. Трансформація енергії геосистем 

(за схемою) у вертикальній структурі геосистем. Потоки води у вертикальному 

профілі геосистем (за схемою). Потоки мінеральних речовин у вертикальному 

профілі геосистем (за схемою). Процеси самоочищення геосистем. Продуційні 

процеси геосистем. 

Тема 5. Ландшафтні територіальні структури  

Ландшафтно-територіальна структура геосистем. Межі ландшафтно - 

територіальної структури геосистем. Рівні територіальної розмірності геосистем. 

Відношення між геотопами та типи ландшафтних територіальних структур. 

Особливості та способи опису різних типів ландшафтних територіальних структур. 

Тема 6. Відношення та процеси, що характерні для ландшафтно- 

територіальних структур  

Ландшафтно-територіальна структура геосистем. Типи просторових 

відношень між геотопами ландшафтно-територіальної організації (за схемою). 

Генетико-морфологічна ландшафтно-територіальна структура геосистем. 

Характеристика геосистем таксономічних рівнів ландшафтно - територіальної 

структури. Позиційно-динамічна ландшафтна територіальна структура геосистем. 

Каркасні лінії динаміки ландшафту ландшафтно-територіальної структури 

геосистем. Парагенетична ландшафтна територіальна структура геосистем. 

Територіальні одиниці парагенетичної ландшафтно-територіальної структури 

геосистем. Басейнова ландшафтна територіальна структура геосистем. 

Територіальні одиниці басейнової ландшафтно-територіальної структури геосистем. 

Біоцентрично-сітьова ландшафтна територіальна структура геосистем. 

Територіальні закономірності основних етапів розвитку рослин (в межах 
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біоцентрично-сітьової ландшафтно-територіальної структури). Територіальні 

одиниці біоцентрично-сітьової ландшафтно-територіальної структури геосистем. 

Тема 7. Антропогенні навантаження на геосистеми  

Природні потенціали геосистеми та їх оцінка. Антропогенний вплив та реакція 

геосистеми на них. Порівняльний аналіз підходів до оцінки антропогенного впливу 

на ландшафти. Групи антропогенного ландшафту. Антропогенний вплив на 

геосистеми, наслідки впливу, показники впливу, оцінка впливу. Зміни ландшафту в 

процесі трансформації, класифікація змінених ландшафтів. Ступінь трансформації 

ландшафту. Класифікація змінених ландшафтів. Градації змінності ландшафтів під 

впливом діяльності людини. Типи ландшафтів за ступенем впливу на них людського 

суспільства. Типи антропогенно – перетворених ландшафтів. 

Тема 8. Стійкість геосистем до антропогенних впливів  

Загальні форми стійкості геосистем. Кількісні показники стійкості геосистем 

та основні методи їх оцінювання. Оцінки стійкості геосистем. Показники 

відновлюваності геосистеми. Головні особливості відновлюваності геосистем. 

Показники еластичності. Карти окремих видів впливів, інтегральна карта на основі 

показника локальної стійкості. Показники ймовірності види відмов (екологічних 

ризиків) геосистем. Поняття про екологічний ризик. 
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