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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 ступінь молодшого 

спеціаліста за напрямом підготовки іншого профілю, окрім фахового вступного 

випробування для вступу за освітнім ступенем «Бакалавр» передбачено додатковий 

іспит з дисципліни «Основи екології». 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 «Основи екології». 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ ДОДАТКОВОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 



НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ» 

 

Тема 1. Предмет, метод, сутність і завдання екології  

Екологія як наука, її структура та роль у сучасному суспільстві. Поняття 

екології, її предмет, об’єкт і завдання. Історичний розвиток взаємостосунків людини 

з природою. Основні завдання екології. 

Тема 2. Екосистемний рівень організації матерії  

Природне середовище та екологічні чинники. Поняття природного 

середовища. Визначення природного середовища. Види природного середовища. 

Екологічні чинники середовища: поняття та класифікація. Загальні закономірності 

та їх дія на живі організми. Лімітуючі чинники.  

Популяції. Поняття популяції. Статистичні та динамічні показники популяцій. 

Динаміка чисельності популяцій.  

Екосистеми. Поняття екосистем, класифікація екосистем. Енергія та 

принципи функціонування екосистем. Допустима дія та стійкість екосистем. 

Розвиток екосистем: сукцесія. Поняття екологічних компонентів. Основні екологічні 

компоненти екосистем: енергія, атмосфера, вода, ґрунт, інформація, біота. 

Характеристика кожного з цих екологічних компонентів. Екологічна піраміда. 

Гомеостаз. Гомеостаз як рівноважний стан природних систем. Харчовий ланцюг та 

його різновиди. Харчові мережі.  

Закони екології. Основні екологічні закони. Значення законів Вернадського, 

Комонера та Чіраса для раціонального природокористування. 

Тема 3. Біосфера – глобальна екосистема Землі. Глобальні екологічні 

проблеми  

Біосфера. Терміни "біосфера" та "жива речовина". Вчення Вернадського В. І. 

про біосферу та ноосферу. Межі біосфери. Біосфера як одна з оболонок Землі. 

Атмосфера, літосфера, гідросфера в складі біосфери.  

Загальні властивості біосфери. Кругообіг речовин та енергії в біосфері. Місце 

екосистем у організації біосфери. Біогенні хімічні елементи. Біогеохімічні цикли. 

Малий біологічний і великий геологічний кругообіг речовин. Кругообіг води, азоту, 



вуглекислого газу, а також кругообіг сірки, фосфору, вуглецю як найбільш життєво 

важливих речовин біосфери. Динаміка й еволюція біосфери.  

Глобальні екологічні проблеми. Глобальні екологічні проблеми. Демографічна 

проблема. Забруднення навколишнього природного середовища. Проблема сучасних 

змін клімату. Рамкова конвенція ООН про зміни клімату. Виснаження озонового 

шару в стратосфері. Тропосферний озон. Закислення навколишнього середовища. 

Кислотні дощі. Проблема ставлення та поводження з відходами виробництва. 

Проблеми радіаційного забруднення довкілля. 

Тема 4. Антропогенний вплив на навколишнє середовище  

Забруднення довкілля. Джерела, види й масштаби забруднення навколишнього 

середовища. Поведінка забруднювачів у природному середовищі. Найбільш 

поширені забруднювачі. Явище синергізму. Глобальний характер впливу 

антропогенного забруднення на біосферу та окремі екосистеми. Види забруднення 

довкілля та їх вплив на людину та її діяльність. Забруднення атмосфери, гідросфери 

та ґрунтів.  

Вплив різних галузей промисловості на стан довкілля. Гірничодобувна 

промисловість. Хімічна, нафтохімічна та нафтопереробна промисловість. Чорна та 

кольорова металургія. Паливно-енергетичний комплекс. Сільське господарство. 

Житлово-комунальне господарство. Транспортно-шляховий комплекс. Забруднення 

об’єктів навколишнього природного середовища. 

Тема 5. Економічні механізми охорони природного середовища та 

раціонального природокористування  

Природні ресурси. Класифікація природних ресурсів. Міжнародні природні 

ресурси. Ресурсний цикл як антропогенний кругообіг речовин. Принципи 

раціонального природокористування. Сучасні екологічні вимоги до діяльності 

людини.  

Раціональне природокористування. Поняття мало- та безвідходних технологій. 

Класифікація відходів. Проблеми утилізації відходів у різних сферах діяльності 

людини. Основні принципи створення безвідходних технологій. Безвідходне 

споживання. 



Методи управління природоохоронною діяльністю. Економічний механізм 

охорони довкілля. Еколого - економічні показники оцінки виробничих процесів. 

Ефективність заходів з охорони НС. Методичні підходи до визначення економічних 

та соціальних збитків від забруднення НС. Економічне стимулювання 

природоохоронної діяльності суб’єктів підприємницької діяльності. Узгодження та 

видача ліцензій на право природокористування. Екологічні фонди. Екологічне 

страхування. 

Тема 6. Екологічний моніторинг довкілля. Контроль якості стану 

довкілля в Україні  

Контроль та керування якістю природного середовища. Поняття про ефект 

сумації. Критерії оцінки якості природного середовища. Стандарти якості 

природного середовища.  

Екологічний моніторинг. Поняття екологічного моніторингу та його завдання. 

Класифікація моніторингу. Формування бази даних для екологічного моніторингу. 

Комплексний моніторинг біосфери. Забезпечення моніторингу. Оцінка впливу 

промислового об’єкта на довкілля. Екологічна експертиза об’єктів. Контроль 

викидів промислових підприємств та інших господарчих об’єктів.  

Законодавство у сфері охорони довкілля. Правова основа охорони 

атмосферного повітря, водних об’єктів, надр. Законодавство у сфері заповідної 

діяльності. Екологічне право. Поняття, предмет та джерела екологічного права. 

Екологічні правопорушення. Правовий режим природокористування та охорони НС. 

Види відповідальності за екологічні правопорушення. 

Тема 7. Екологічний менеджмент та маркетинг  

Екологічний менеджмент. Поняття, предмет та функції екологічного 

менеджменту. Формування механізмів природокористування в ринковій економіці. 

Оцінка вартості біотичних компонентів екосистем. Екологічний менеджмент на 

підприємствах.  

Екологічний маркетинг: сутність, цілі, методи та об’єкти. Екологічний аудит: 

завдання, процедури, дієвість. 

Тема 8. Екологічна безпека та екологічні ризики  



Екологічна безпека. Основні поняття екологічної безпеки. Складові 

екологічної безпеки. Види, джерела й наслідки екологічної небезпеки. Екологічні 

кризи, екологічні ситуації. Антропогенні чинники виникнення негативних 

екологічних ситуацій. Надзвичайні екологічні ситуації. Регулювання екологічних 

ситуацій.  

Екологічний ризик. Поняття екологічного ризику. Небезпека та безпека. 

"Прийнятний" ризик. Оцінка і принципи управління ризиком. 

Тема 9. Світова екологічна політика. Міжнародна інтеграція у сфері 

екології 

Міжнародне співробітництво у сфері екології. "Програма дій" конференції 

ООН з навколишнього середовища й розвитку в Ріо - де - Жанейро в 1992 р. 

Кіотський протокол зі зменшення викидів парникових газів. Стокгольмська 

конвенція про органічні забруднюючі речовини. Віденська конвенція про охорону 

озонового шару та Монреальський протокол про скорочення викидів 

озонрозкладаючих речовин. Міжнародне екологічне право. 
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