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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Фахове вступне випробування зі спеціальності 101 «Екологія», що 

пропонується вступникам для продовження навчання за освітньо-науковою (освітньо-

професійною) програмою підготовки магістрів, проводяться з метою визначення 

можливості вступників засвоювати навчальні програми підготовки магістра.  

Фахові вступні випробування здійснюються шляхом оцінки рівня професійних 

знань, умінь, та навичок вступників, передбачених Галузевим стандартом вищої 
освіти Міністерства освіти і науки України (ГСВО МОН) "Освітньо-кваліфікаційна 

характеристика бакалавра з напряму "Екологія, охорона навколишнього середовища 

та збалансоване природокористування", з використанням загальнодержавних методів 

комплексної діагностики. 

Фахові вступні випробування проводяться за тестовими завданнями і є формою 

іспиту, програма якого розробляється вищим навчальним закладом та охоплює 

основні положення навчальної програми рівня вищої освіти «бакалавр», та полягає у 

виявлені теоретичної підготовленості і практичних навичок у бакалаврів, необхідних 

для рішення задач оцінки та управління якістю природного середовища, нормування 

антропогенного навантаження, проведення експертних оцінок народногосподарської 
діяльності з точки зору впливу на довкілля, законодавства та нормативно-правової 
бази з охорони навколишнього середовища. Програмою передбачено використання 

питань з дисциплін нормативного циклу.   

Тестовий білет фахового вступного випробування містить завдання, які 
ґрунтуються на виконані таких видів навчальних вправ, як пошук відповідності, 
визначення поняття, обчислення і охоплюють лекційний та практичний курс 

фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін навального плану підготовки 

бакалаврів напряму «Екологія, охорона навколишнього середовища та  збалансоване 

природокористування». 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

І. ЦИКЛ НОРМАТИВНИХ ДИСЦИПЛІН 

 
1. Геологія з основами геоморфології 

Загальна характеристика Землі, її форма, розміри та густина. Рельєф земної 
поверхні. Внутрішня будова Землі. Геосфери та їх властивості. Фізичні поля та 

хімічний склад Землі. Розповсюдження хімічних елементів в оболонках Землі. 
Поняття про геологічне середовище. Роль геологічної «матриці» у формуванні 
екологічних умов. 

 

2. Гідрологія 
Загальні уявлення про фізико-хімічні властивості води. Водний режим та його 

фази. Одиниці стоку води. Гідрографи стоку. Загальні поняття про озера та 

водосховища. Загальні уявлення про води Світового океану.  

 



 

 

 3. Метеорологія і кліматологія 
Основні газові компоненти атмосфери, утворення і руйнування озону. Основні 

метеорологічні фактори, які обумовлюють розсіяння домішок в атмосфері: напрям і 
швидкість вітру, температурна стратифікація, умови застою, температура і вологість 

повітря, опади, хмари, місцеві вітри, інерційні фактори. 

 

 

4. Вступ до фаху 
Теоретичні основи екології. Навчальна література з екології. Модель фахівця з 

базовою вищою екологічною освітою.  

 

5.  Біологія 
Головні напрямки еволюції органічного світу. Характеристики організації 

матерії. Рівні організації живої матерії («біологічний спектр», Ю. Одум,1986). 

 

6. Загальна екологія (та неоекологія) 
Екологічні фактори, умови і ресурси. Екологічна ніша. Типи взаємодій між 

живими організмами (видами, популяціями). Популяція – акцептор антропогенних 

порушень.   Екосистеми: характеристика, типи і принципи класифікації. Біогеохімічні 
цикли основних біогенних елементів (вуглець, кисень, азот, фосфор і сірка) та їх 

антропогенні складові. Трансформація енергії у біосфері; екологічні піраміди. 

Проблема глобального біологічного контролю (суть гіпотези Геї). Сучасне уявлення 

про біосферу і ноосферу. Основні фактори і показники деградації біосфери. Види та 

джерела забруднення навколишнього природного середовища. Особливості 
антропогенного забруднення атмосфери, гідросфери, педосфери, геологічного 

середовище та біоценозів. Негативні екологічні наслідки антропогенного забруднення 

атмосферного повітря, природних вод, ґрунтово-рослинного покриву, геологічного 

середовища та біоценозів у географічному просторі.  
 

7. Ґрунтознавство 

Поглинальні здібності, кислотність та лужність ґрунтів. Хімічні меліорації. 
Вітрова та водна ерозія ґрунтів та умови їх появи. Вплив азотних, фосфатних та 

калійних добрив на  стан довкілля внаслідок їх використання. Фактори деградації 
ґрунтів. Проблема хімічного забруднення ґрунтів.  

 

8. Ландшафтна  екологія 
Визначення терміну «ландшафт». Співвідношення понять «ПТК», «ландшафт», 

«геосистема». Структура і функціонування ландшафтних систем (елементи структури, 

вертикальна і горизонтальна структура, стійкість ландшафтів). Принципи досліджень і 
оптимізації ландшафтних систем.   

 

9.  Екологія людини 

Проблема збереження генофонду людської популяції. Антропогенні фактори 

екологічної безпеки людини. Чинники комфортності і дискомфортності умов життя 



 

 

людини.  Засоби та підходи до оцінки впливу факторів навколишнього середовища на 

здоров'я людини. Вплив радіації та інших абіотичних факторів на стан здоров’я  

людини.  

 

10. Моніторинг довкілля 
Види систем моніторингу довкілля та їх ієрархічні рівні. Об’єкти і суб’єкти 

моніторингу.  Санітарно-гігієнічні нормативи забруднення складових довкілля. 

Моніторинг забруднення атмосферного повітря. Моніторинг забруднення 

поверхневих вод суші.  Моніторинг забруднення вод Світового океану. Моніторинг 
забруднення ґрунтів. Принципи моніторингу геологічного середовища. Види, основні 
операції та засоби вимірювань. Дистанційні методи вимірювань. Технічні засоби і 
методи вимірювань параметрів довкілля. Принципи картографічних досліджень при 

моніторингу довкілля. Можливості використання ГІС в екології.  
11. Моделювання і прогнозування  стану довкілля 

Основні метеорологічні фактори, які обумовлюють розсіяння домішок в 

атмосфері.   Принципи прогнозування забруднення атмосфери. Синоптичні умови, які 
сприяють формуванню високого рівня забруднення повітря – прогноз МУЗ. Чисельні і 
синоптико-статистичні методи прогнозу забруднення атмосфери. Прогноз фонового 

забруднення атмосфери. 

Принципи моделювання забруднення поверхневих вод суші. Консервативні і 
неконсервативні забруднювальні речовини. Процеси перенесення речовини у 

турбулентному потоці. Методи розрахунку розводження стічних вод у річках. 

Розрахунок розповсюдження забруднювальних речовин при аварійних розливах;  

Принципи моделювання забруднення ґрунтово-рослинного покриву. 

Моделювання основних процесів життєдіяльності рослин, міграції радіонуклідів в 

агроценозах, процесу поглинення важких металів ґрунтом та рослинами, впливу 

осолонцювання та засолення ґрунту на розвиток рослин. 

 

12. Техноекологiя 
Основні промислові забруднювачі довкілля. Характеристика техногенного 

впливу на довкілля: об’єктів тепло-, гідро- і атомної енергетики; нафтогазової і 
вугільної промисловості; металургійної, машинобудівельної та промислових 

підприємств. Екологічні проблеми на транспорті і шляхи їх усунення. Характеристика 

техногенного впливу на довкілля автотранспортних систем. Вплив сільсь-

когосподарського виробництва на стан довкілля. Технічні (технологічні) засоби 

зменшення антропогенного навантаження на стан навколишнього середовища. 

 

13. Урбоекологія  
Місто як складна екосистема. Системний підхід до вивчення міста. Структурні 

елемента міста та зв’язки між ними. Системи і схеми водопостачання міст і 
промислових підприємств. Системи та шляхи поліпшення якості питних вод. Система 

водовідведення міст і промислових підприємств. Класифікація зворотних вод, вимоги 

до якості стічних вод, міської каналізації і очисних споруд, особливості господарсько-

питного і промислового водопостачання. Методи очистки міських стоків. Принципи 



 

 

управління та поводження з муніципальними відходами. Озеленення, фітомеліорація. 

Комплекс заходів щодо поліпшення якості міського середовища та його рекреаційних 

можливостей.  

 

14. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище 
Принципи нормування антропогенного навантаження на атмосферу. Поняття і 

розрахунок небезпечної швидкості вітру; розрахунок забруднення атмосфери 

викидами поодинокого джерела; розрахунок фонових концентрацій в атмосферному 

повітрі;  розрахунок зони впливу джерела забруднення атмосфери; розрахунок 

санітарно-захисної зони. 

Принципи нормування антропогенного навантаження на природні води 

(загальні положення розрахунку розводження стічних вод у річках, розрахунок 

нормативів ГДС,  встановлення ГДС забруднювальних речовин для водотоків і 
водойм; фактори техногенного забруднення підземних вод та оцінка їх природної 
захищеності; нормування навантаження на морське середовище). 

Принципи нормування антропогенного навантаження на ґрунтово-рослинний 

покрив. Нормування використання ресурсів геологічного середовища. Нормування 

утворення відходів. Поняття о нормах радіаційної безпеки.   

15. Екологічна безпека 

Екологічна безпека життєдіяльності. Класифікація надзвичайних ситуацій. 

Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації 
техногенного та природного характеру. 

 

16. Природоохоронне законодавство та екологічне право 

Джерела екологічного права України. Основні положення екологічного права. 

Екологічні права та обов'язки фізичних та юридичних осіб України. Відповідальність 

за порушення екологічного законодавства. 

 

17. Організація та управління в природоохоронній діяльності  
Базові принципи  гармонізації співіснування Суспільства і Природи згідно 

Декларації, прийнятої на Всесвітній конференції ООН з охорони навколишнього 

природного середовища (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.). Теоретичні основи управління. 

Основи екологічної політики України. Принципи державного екологічного управління 

в Україні. Компетенція державних органів влади та спеціально уповноважених органів 

в галузі охорони природи та раціонального природокористування. Міжнародний 

досвід в управлінні навколишнім середовищем. Поняття про стандарти ISO 14000.  

 

18.  Економіка природокористування 
Законодавча та виконавча база економічного механізму природокористування. 

Принципи визначення плати за використання природних ресурсів. Екологічне 

оподаткування.  Фінансові методи стимулювання природоохоронної діяльності.   



 

 

 

19.  Заповідна справа 

Основні напрямки державної політики в галузі розвитку заповідної справи. 

Класифікація природно-заповідного фонду і особливості окремих категорій ПЗФ. 

Державний кадастр ПЗФ. Положення про природно-заповідні об’єкти. Структура та 

особливості “Червоної” та “Зеленої” книг України. Режим та управління територіями 

та об’єктами ПЗФ. Відповідальність за порушення законодавства про ПЗФ. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ НА БІЛЕТИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ 

 

Оцінювання знань вступників на фаховому вступному випробуванні 
здійснюється за 200-бальною шкалою. В тестових завданнях правильною є лише одна 

відповідь, що оцінюється в 2 бали. Максимальна кількість балів за правильне 

виконання всіх завдань - 200 балів.  

Кожний абітурієнт отримає індивідуальний варіант тестового завдання, бланк 

для відповідей та лист-чернетку.  

Перед початком вступного випробування, представники приймальної комісії 
проводять інструктаж щодо правил виконання тестового завдання. 

Якщо здобувач вищої освіти ступеня магістра під час складання фахового 

вступного іспиту отримав відносну оцінку менше 50% (1-99 балів) - зазначений 

результат вважається незадовільним. До подальшої участі у конкурсному відборі за 

програмою підготовки магістра цей абітурієнт не допускається. 
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