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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 «Магістр» зі спеціальності 183 

«Технології захисту навколишнього середовища» на основі ступеня «Бакалавр» 

даний комплекс включає дисципліни: 

- екологічна безпека; 

- техноекологія. 

В процесі складання фахового випробування зі спеціальності 183 «Технології 

захисту навколишнього 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 «Екологічна безпека» та 

«Техноекологія», які вивчалися 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 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 ВИПРОБУВАННЯ 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА» 

Тема 1. Предмет, структура, завдання курсу  

Екологічна безпека як складова національної безпеки України. Мета і 

завдання екологічної безпеки. Взаємозв’язок екологічної безпеки з іншими науками: 

управлінням, економікою природокористування, екологією, екологічним правом, 

екологічною економікою, міжнародним правом. Основні принципи та елементи 

екологічної безпеки. 

Тема 2. Методологічні засади загальної безпеки  

Трансформація соціально-економічної системи. Технологія криз 70-х років ХХ 

ст. і механізми виходу з неї. Методична база створення ефективних рішень для 

перебудови соціально-екологічної системи України. Типологія надзвичайних 

ситуацій і груп факторів, що визначають рівень надзвичайної ситуації. Визначення 

“критичних” об’єктів і процесів оцінки ризику. Безпека розвитку сучасного 

суспільства. 

Тема 3 Складові екологічної безпеки  

Основні напрями державної політики з питань екологічної безпеки. 

Законодавча база України з екологічної безпеки. Повноваження та основні функції 

суб’єктів забезпечення національної екологічної безпеки. Забезпечення екологічно 

та техногенно безпечних умов життєдіяльності громадян і суспільства та 

збереження навколишнього середовища як пріоритетні напрями державної політики 

в екологічній сфері. Фактори, що становлять загрозу екологічній безпеці України: 

антропогенне порушення і техногенна перевантаженість, нераціональне 

використання природних ресурсів, складність подолання негативних соціально-

економічних наслідків Чорнобильської катастрофи. Контроль за здійсненням 

заходів щодо забезпечення національної безпеки. Поширення екологічних знань. 

Діяльність громадських організацій екологічного спрямування. 

Тема 4 Моніторинг стану довкілля в Україні  

Медико - гігієнічний моніторинг, його завдання та шляхи реалізації. Гігієнічне 

нормування. Моніторинг водних ресурсів держави. Проблема якості води у водних 
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об’єктах та шляхи подолання кризи водопостачання господарства України. 

Проблеми моніторингу повітряного басейну та шляхи реалізації політики охорони 

атмосферного повітря. Моніторинг геологічного середовища та стану ґрунтів. 

Основні проблеми впливу інженерно-господарської діяльності та стан геосфери і 

ґрунтів. Шляхи подолання негативного впливу. Узагальнена схема Державної 

системи моніторингу довкілля. 

Тема 5. Забруднювачі довкілля, їх класифікація та системи контролю 

стану довкілля  

Забруднення та забруднювачі, їх класифікація, фазовий і дисперсний стан 

забруднювачів. Оцінка та прогнозування можливих наслідків впливу забруднення на 

середовище. Методи контролю забруднення: контактні та дистанційні. 

Тема 6. Антропогенне забруднення  

Початкове забруднення. Початкове забруднення повітря, гідросфери, ґрунтів. 

Вторинне забруднення. Механізми перерозподілу забруднювачів і обрахування їх 

потоків. Джерела надходження та акумулювання забруднювачів. Коефіцієнт 

стримування забруднювачів. Вітровий перенос, твердий сток. “Швидкі” та 

“повільні” форми забруднення. Теплове забруднення. Гранично допустимі рівні 

теплового навантаження на довкілля. 

Тема 7. Реакція довкілля на антропогенний вплив  

Макроструктура довкілля. Біологічна насиченість територій; природно-

кліматичні зони. Екосистемний підхід до характеристики біотичної складової 

біосфери. Обмін речовиною і енергією між різними системами. Еволюція природних 

систем: складові природних систем. Системи абіотичної складової. Системи 

біотичної складової. Суспільні системи. Подібність і несхожість природних систем, 

ієрархічність екосистем, збалансованість екосистем. Моделювання впливу на 

екосистеми. 

Тема 8. Оцінка ризику  

Поняття ризику — ймовірнісна та збиткова моделі. Безпосередній ризик; 

опосередкований ризик. Потенційно небезпечний об’єкт. Оцінка ризику для 

прийняття ефективних рішень. Медико - гігієнічний ризик. Природні чинники 
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фонового ризику. Ризики для життя і здоров’я людини. Ризики, пов’язані з 

професійною діяльністю людини. Припустимий і примусовий ризики. Принцип 

Алара та його застосування в оцінці ризиків. Ризики стосовно навколишнього 

середовища. Матриця Леопольда для оцінки причин зменшення біологічного 

різноманіття. Ризики техногенної природи. Щільність аварій і шляхи зниження 

ризику виникнення небажаних технічних ситуацій. 

Тема 9. Стратегія управління екологічною безпекою 

Надзвичайні ситуації, їх класифікація. Надзвичайні ситуації екологічної 

природи. Надзвичайні ситуації техногенної природи. Надзвичайні ситуації 

регіонального характеру соціально-економічної та політичної природи. Надзвичайні 

ситуації глобального характеру. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій. 

Стратегія еколого-безпечної політики. Новітні підходи до надзвичайних ситуацій і 

катастрофічних явищ. Надійність небезпечних об’єктів — технологічна безпека, 

інституційні структури. Економіка техногенної безпеки. 

Тема 10. Міжнародне право та політика в сфері екологічної безпеки  

Міжнародне право в сфері екологічної безпеки. Міжнародна політика в сфері 

екологічної безпеки. Стокгольмська (1972) Декларація, Програма ООН з проблеми 

навколишнього середовища (ЮНЕП), Декларація “Про право та розвиток”, ХІ 

Конвенція про морське право. Рекомендації Ради з організації економічного 

співробітництва та розвитку (ПРООН) щодо забруднювачів довкілля. Всесвітній 

екологічний форум у Ріо-де-Жанейро (Ріо - 92) і Програма дій на ХХІ ст. Кіотський 

протокол до рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Всесвітній саміт зі сталого 

розвитку в Йоганнесбурзі (2002 р.). Енвайронменталізм як напрям у міжнародній 

політиці. Міжнародні організації, діяльність яких зосереджена на вирішенні 

екологічних проблем — ЮНЕП, ЮНЕСКО, ФАО, ВОЗ, ПРООН та ін.. 

Тема 11. Екологічне законодавство та реалізація державної екологічної 

політики в Україні  

Вітчизняне право та державна політика в сфері екологічної безпеки. Основні 

групи екологічних правових норм в Україні: природоохоронні, регулювання 

раціонального використання природних ресурсів, такі, що забезпечують еколого-
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безпечні відносини в державі. Земельне, надрове (гірниче), лісове, водне 

законодавство України. Законодавство про тваринний і рослинний світ. Правове 

регулювання реалізації екологічного управління в Україні та шляхи його 

вдосконалення. 

Тема 12. Еколого - безпечний розвиток  

Історія розвитку соціально-екологічної системи. Цикли структуризації. 

Промислово-технологічні етапи. Світові природні ресурси. Рівні екологічного 

розвитку. Тенденції еколого - безпечного розвитку. Національна програма дій 

стійкого (сталого) еколого - безпечного розвитку. Важелі управління еколого - 

безпечним розвитком. 
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НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ТЕХНОЕКОЛОГІЯ» 

Тема 1. Базові основи та основні поняття техноекології 

Становлення та понятійно-термінологічний апарат, об’єкт, предмет, мета 

завдання техноекології. Структурні підрозділи сучасної екології. Основні етапи 

розвитку екологічної науки та українська екологічна школа. 

Тема 2. Видобувна промисловість  

Загальна характеристика видобувної промисловості України. Природні 

ресурси, які використовуються у видобувній промисловості. Вплив видобувної 

промисловості на довкілля. Заходи охорони та попередження негативного впливу 

видобувної промисловості на навколишнє середовище.  

Тема 3. Енергетика 

Значення енергетики для розвитку економіки країни. Теплові, атомні та 

гідроелектростанції. Природні ресурси, які використовуються у електроенергетиці. 

Вплив енергетичного комплексу на довкілля. Заходи охорони довкілля від 

шкідливого впливу електроенергетики.  

Тема 4. Паливна промисловість 

Загальна характеристика паливної промисловості України. Природні ресурси, 

які використовуються у наливній промисловості. Вплив паливної промисловості на 

довкілля. Заходи охорони та попередження негативного впливу паливної 

промисловості на навколишнє середовище.  

Тема 5. Нафтогазова та вугільна промисловість 

Загальна характеристика нафтогазової та вугільної промисловості України. 

Характеристика родовищ горючих копалин України. Вплив нафтогазової та 

вугільної промисловості на довкілля. Заходи охорони та попередження негативного 

впливу нафтогазової та вугільної промисловості.  

Тема 6. Хімічна промисловість 

Характеристика хімічної промисловості України. Природні ресурси, які 

забезпечують розвиток хімічної промисловості. Вплив хімічної промисловості на 

довкілля, заходи щодо охорони та попередження цього негативного впливу.  
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Тема 7. Альтернативні джерела енергії та екологічно безпечні технології в 

енергетиці, видобувній, паливній, нафтовій, хімічній та вугільній 

промисловості 

Альтернативні джерела енергії в енергетиці. Нові екологічно безпечні 

технології у видобувній та паливній промисловості. Нові екологічно безпечні 

технології видобування нафти, газу та вугілля. Альтернативні екологічно безпечні 

технології хімічної промисловості. 

Тема 8. Важка промисловість  

Характеристика та особливості важкої промисловості України. Природні 

ресурси, необхідні для розвитку важкої промисловості. Вплив важкої промисловості 

на довкілля, заходи щодо охорони та попередження цього негативного впливу.  

Тема 9. Легка промисловість 

Характеристика та особливості легкої промисловості України. Природні 

ресурси, необхідні для розвитку легкої промисловості. Вплив легкої промисловості 

на довкілля, заходи щодо охорони та попередження цього негативного впливу.  

Тема 10. Лісова промисловість 

Характеристика лісової промисловості. Природні ресурси, необхідні для 

функціонування лісової промисловості. Вплив лісової промисловості на довкілля, 

заходи охорони та попередження цього негативного впливу.  

Тема 11. Деревообробна та паперова промисловість 

Характеристика деревообробної та паперової промисловості. Природні 

ресурси, необхідні для функціонування деревообробної та паперової  

промисловості. Вплив деревообробної та паперової промисловості на довкілля, 

заходи охорони та попередження цього негативного впливу.  

Тема 12. Транспорт 

Загальна характеристика транспортного комплексу. Ресурси, що 

використовуються у транспортному комплексі. Вплив транспорту на довкілля. 

Заходи охорони та попередження негативного впливу транспорту на навколишнє 

середовище.  
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Тема 13. Житлово-комунальне господарство  

Житлово-комунальне господарство, його особливості та характеристика. 

Вплив житлово-комунального господарства на довкілля, проблема твердих 

побутових відходів та міських стічних вод. Засоби мінімізації негативного впливу 

житлово-комунального господарства на довкілля.  

Тема 14. Агропромисловий комплекс 

Загальна характеристика агропромислового комплексу. Ресурси, що 

використовуються у агропромисловому комплексі. Вплив агропромислового 

комплексу на довкілля. Заходи охорони та попередження негативного впливу 

агропромислового комплексу на навколишнє середовище.  

Тема 15. Альтернативні джерела енергії та екологічно безпечні технології 

в важкій, легкій, лісовій, деревообробній промисловості, на транспорті, в 

житлово-комунальному та сільському господарствах. 

Альтернативні екологічно безпечні технології важкої та легкої промисловості. 

Альтернативні екологічно безпечні технології лісової та деревообробної 

промисловості. Нові екологічно безпечні види транспорту. Нові екологічно безпечні 

та енерго- і ресурсозберігаючі технології житлово-комунального господарства. Нові 

екологічно безпечні агротехнології. 
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