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В С Т У П 

 

В умовах нових економічних відносин 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 екологічні  

методи управління в галузі природокористування. 

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. 

Головним завданням вступного випробування за спеціальністю 

101 Екологія є виявлення у вступників спеціальних знань і практичних 

навичок з комплексу спеціальних навчальних дисциплін екологічного 

спрямування. 

Для вступників на СВО «Бакалавр» за освітньо-професійною програмою 

Екологія спеціальності Екологія даний комплекс включає дисципліни: 

- біологія; 

- загальна екологія та неоекологія; 

- екологічна безпека. 

В процесі складання вступного випробування вступники повинні 

відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики бакалавра за освітньо-

професійною програмою Екологія спеціальності Екологія показати високу 

фундаментальну теоретичну підготовку. 

Зазначені фахові випробування можуть бути використані також з метою 

оперативного визначення керівником дипломної роботи, особисто вступником 

наявності мінімальних знань та умінь, визначених галузевими стандартами 

вищої освіти і необхідних для продовження навчання на старших курсах. 

Вступні випробування проводяться у вигляді тестових письмових завдань. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВСТУПНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ 

 

Фахові вступні випробування для вступників передбачають виконання 

тестових завдань, які об’єктивно визначають їх рівень підготовки.  

Тестова перевірка знань з дисциплін «Біологія», «Загальна екологія та 

неоекологія» та «Екологічна безпека» охоплює систему базових тестових 

завдань закритої форми із запропонованими відповідями. 

Тестові завдання закритої форми складаються з двох компонентів: 

а) запитальної (змістовної) частини; 

б) 4 відповіді. 

Ці тести є складовою частиною фахового випробування вступників. 

Оцінювання здійснюється за шкалою від 50 до 100 балів (табл. 1). 

Таблиця 1 

Відповідність балів вступних фахових випробувань шкалі 50-100 
За 4-х бальною 

шкалою 

За шкалою  

50-100 

 За 4-х бальною 

шкалою 

За шкалою  

50-100 

2,00-2,06 51  3,51-3,56 76 

2,07-2,12 52  3,57-3,62 77 

2,13-2,18 53  3,63-3,68 78 

2,19-2,24 54  3,69-3,74 79 

2,25-2,30 55  3,75-3,80 80 

2,31-2,36 56  3,81-3,86 81 

2,37-2,42 57  3,87-3,92 82 

2,43-2,48 58  3,93-3,98 83 

2,49-2,54 59  3,99-4,04 84 

2,55-2,60 60  4,05-4,10 85 

2,61-2,66 61  4,11-4,16 86 

2,67-2,72 62  4,17-4,22 87 

2,73-2,78 63  4,23-4,28 88 

2,79-2,84 64  4,29-4,34 89 

2,85-2,90 65  4,35-4,40 90 

2,91-2,96 66  4,41-4,46 91 

2,97-3,02 67  4,47-4,52 92 

3,03-3,08 68  4,53-4,58 93 

3,09-3,14 69  4,59-4,64 94 

3,15-3,20 70  4,65-4,70 95 

3,21-3,26 71  4,71-4,76 96 

3,27-3,32 72  4,77-4,82 97 

3,33-3,38 73  4,83-4,88 98 

3,39-3,44 74  4,89-4,94 99 

3,45-3,50 75  4,95-5,00 100 

 

Для кожного вступника передбачається 50 тестових завдань. По кожному 

завданню передбачається 4 варіанти відповіді, з яких вступник повинен 

вибрати правильну. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. 

Максимальна кількість балів, які вступник може набрати за виконання тестових 

завдань становить 100 балів. 
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Приймальна комісія допускає до участі у конкурсному відборі для вступу 

на навчання вступників на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста, які при складанні фахового вступного 

випробування отримали не менше 68 балів. 

Тривалість фахового вступного випробування – 1 година. 
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ЗМІСТ ВСТУПНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ 

В РОЗРІЗІ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «БІОЛОГІЯ» 

 

Тема 1. Основи загальної біології. Клітина як структурна та 

функціональна одиниця живих організмів. Організація і будова 

прокаріотичних та еукаріотичних клітин. Хімічний склад живої 

речовини. Неклітинні форми життя. 

Основи спадковості та мінливості організмів. Молекулярні основи 

спадковості. Геноми прокаріотів, еукаріотів та генетичний код. Регуляція 

експресії генів. Будова і структура хромосом. Мутації та мутагенез. Системи 

репарації ДНК. Генотип і довкілля. Закони класичної (менделівської) 

генетики. Хромосомна теорія спадковості. Генетика та еволюція. Генетика і 

гаті. Методи медичної генетики. Генетика та селекція рослин, тварин і мі-

кроорганізмів та їх господарське значення. 

Закономірності розмноження та розвитку організмів. Статеве і нестатеве  

розмноження. Спадкова інформація та функції ДНК (реплікація, біо-регуляція 

синтезу білків та процесів клітинної диференціації). Клітинний цикл. Амітоз, 

мітоз, мейоз їх стадії та біологічне значення. Гаметогенез в рослинних і 

тваринних організмах. Онтогенез організмів в різних екологічних умовах. 

Використання енергії живими системами. Поняття гомеостазу. Обмін 

речовин та перетворення енергії у клітинах автотрофів, гетеротрофів та 

хемотрофів. Процеси окислювального та фотосинтетичного фосфорилювання. 

Механізми Сз, С4 та САМ-фотосинтезу. Вплив факторів навколишнього 

середовища на процеси фотосинтезу. Клітинне дихання та характеристика 

біологічного окиснювання. 

Основи еволюційної теорії. Фактори еволюції та форми природного 

добору біологічних видів. Мікроеволюція та макроеволюція як процеси 

формування виду. Механізм адаптивних реакцій організмів та біологічних 

систем до умов навколишнього середовища  

 

Тема 2. Ботаніка з основами екології рослин. 

Віруси. Будова, функціонування та класифікація вірусів за типами, 

формою та розмірами. Вірусна інфекція, її наслідки та імунітет. Профілактика 

вірусних інфекцій. 

Бактерії. Водорості. Гриби. Лишайники. Систематика. Особливості будови 

та розмноження. Екологічна роль та господарське значення. 

Вищі рослини. Систематика. Мохи, плауни, хвощі, папороті, голонасінні 

та покритонасінні: морфологічні, анатомічні, фізіологічні та екологічні 

особливості. Екологічна роль та господарське значення. Еволюція і 

різноманіття рослинного світу та його збереження/ 
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Тема 3. Зоологія з основами екології тварин. 

Нижчі безхребетні. Систематика. Типи найпростіші, губки, 

кишковопорожнинні, плоскі та круглі черви  особливості будови, розмноження 

та розповсюдження. Екологічне, медичне та господарське значення. 

Хребетні. Систематика. Типи: Круглороті, хрящові та кісткові риби, 

амфібії рептилії, шахи та ссавці: будова, фізіологія, поведінка, 

розповсюдження та екологічна роль та господарське значення. Екологія 

тварин. Особливості адаптації тварин до дії екологічних факторів. 

Різноманіття тваринного світу та його збереження. Анатомія та фізіологія 

людини. Тканини, органи та системи органів. Фізіологічні функції та їх 

регулювання. Вплив екологічних факторів навколишнього середовища на 

людину та адаптація до них/ 

 

Рекомендована література 
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Мухін та ін. За ред. та пер. з рос. В.О. Мотузного - 2 видання, випр. - К.: Вища 

школа, 1997. - 607 с. 

3. Сиволоб A.B. Молекулярна біологія. - К.: Видавничо-поліграфічний 

центр «Київський університет», 2008. - 384 с. 

4. Мусієнко М.М. Фізіологія рослин. - К.: Фітосоціоцентр, 2001 - 392с. 

5. Пехов А.П. Биология с основами экологии. - С.-Пб.: Лань, 2001. - 672 с. 
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- Вінниця: Нова книга, 2004. - 656 с. 

8. Григора І.М., Соломаха В.А. Основи фітоценології. - Київ: Фітосоціо-

центр, 2000. - 240 с. 

9. Збірник тестових завдань перевірки залишкових базових знань з 

нормативних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки фахівця.-

Одеса: 2011.-265 с. 

10. Ковальчук Г.В. Зоологія з основами екології. - Суми: 

Університетська книга, 2003. - 592 с. 

11. Ситник 1.О., Климнюк С.І., Творко М.С. Мікробіологія, вірусолоії і 

імунологія. - Тернопіль: Укрмедкнига, 1998. - 392 с. 

12. Екологія тварин : навчальний посібник / Гайченко В.А., Царик II.И. - 

Херсон : Олді-плюс, Київ : Ліра-К, 2012. - 232 с. 

13. Коляденко Г.І. Анатомія людини. - К.: Либідь, 2001. – 384 с.  

 



 8 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ ТА 

НЕОЕКОЛОГІЯ» 

 

Тема 1. Екологія в системі природничих, соціальних та технічних наук. 

Визначення, предмет і завдання екології. Тлумачення поняття 

«неоекологія». Об'єкт, предмет, методи досліджень та понятійно-

термінологічний апарат неоекології (сучасної екології). Основні етапи 

розцінки екологічної науки. Сучасна екологія як міждисциплінарна наука. 

Поняття і структурні підрозділи сучасної екології. Основи системного аналізу, 

ієрархічність систем, рівні організації біосистем («біологічний спектр» за 

Ю. Одумом, 1986), принцип емерджентності. Основні етапи екологічних 

досліджень. Методи прогнозу в екології (експертної оцінки, екстраполяції, 

моделювання тощо). Загальні уявлення щодо екологічних законів, правил, 

принципів. 

 

Тема 2. Основні положення аутекології (факторіальної екології). 

Визначення «середовище» та типи середовищ. Закон єдності організму та 

середовища (В.І. Вернадський). Екологічні фактори, умови, ресурси. 

Класифікація екологічних факторів (М.Ф. Реймерс, 1990): за часом, за 

періодичністю, за черговістю виникнення, за походженням, за середовищем 

виникнення, за характером, за об'єктом, умовами, ступенем та спектром дії. 

Абіотичні екологічні фактори: кліматичні (світло, тепло, волога, тиск тощо); 

ґрунтові або едафічні (гранулометричний склад, щільність, вологість, склад 

ґрунтових розчинів тощо); хімічні (хімічний склад атмосферного повітря, 

природних вод, фунтів, геологічного середовища тощо). Біотичні екологічні 

фактори: гомотипові та гетеротипові реакції; фактори живлення. Антропогенні 

екологічні фактори та їх вплив на абіогенні і біогенні природні компоненти. 

Адаптація до дії факторів: фізіологічна та еволюційна, енергетична, 

речовинна, та інформаційна адаптації. Основні законі факторіальної екології 

(мінімуму Лібіха, толерантності Шелфорда, сумісної дії факторів Мітчерліха-

Бауле, конкурентного виключення Галузе тощо). Поняття «екологічна ніша» 

як центральний предмет вивчення екології. Правило обов'язкового заповнення 

екологічної ніші. Структура екологічної ніші (топічна, часова, трофічна, 

термальна, фундаментальна та реалізована, багатовимірна) та параметри 

екологічної ніші (ширина, ступінь перекриття). 

 

Тема 3. Основні положення демекології (популяційної екології). 

Визначення терміну «популяція». Нерівноцінність популяції. Ієрархія 

популяцій. Статичні параметри популяції: чисельність, щільність, біомаса, 

вікова, статева, етологічна та генетична структури. Динамічні параметтри 

популяції: народжуваність, смертність, типи росту та продуктивної ті. Основні 

типи біотичних взаємодій між популяціями в угрупованнях і біоценозах 

(нейтралізм, конкуренція, аменсалізм, паразитизм, хижацтво коменсалізм, 

протокооперація, мутуалізм). Поняття коеволюції. Популяцій як акцептор, 
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який сприймає всю різноманітність порушень, що вносить н довкілля 

діяльність людини. Прикладні аспекти популяційної екології. 

 

Тема 4. Основні положення синекології (теорії екосистем). 

Екосистема як основний об'єкт вивчення в сучасній екології. 

Властивості біоценозу і біотопу – основних складових (підсистеми) 

екосистеми. Визначення та класифікація біоценозів. Критерії виділення 

біоценозів та їхні властивості. Закономірності просторового розміщення 

біоценозів. Принципи функціонування біоценозу. Трофічна, паратрофічна та 

конкуренційна структури біоценозу. Динаміка біоценозів. Екологічні сукцесії. 

Концепція клімаксу. Порівняльна характеристика понять «екосистема» і 

«біогеоценоз». Особливості структури та динаміки екосистеми. Показники 

динамічної рівноваги екосистем. Особливості кругообігу речовин в 

екосистемах (біогеохімічні цикли основних біогенних елементів та їх 

антропогенна складова). Загальна схема трансформації енергії в екосистемах 

(екологічна ентропія, правила 10% - 1% тощо). Поняття про екологічні 

піраміди і їх типи (чисельності, біомаси, енергії). Принципи класифікації 

екосистем; біомна та енергетична класифікація екосистем Ю. Одума (1986). 

Приклади природних, напівприродних і штучних екосистем. Стисла 

характеристика основних природних екосистем України. 

 

Тема 5. Основні положення біосферології (глобальної екології). 

Сучасні уявлення про біосферу. Структура і динаміка біосфери. Жива 

речовина і її роль в біосфері. Еволюція біосфери. Екосистемна теорія еволюції 

біосфери: когерентна та некогерентна еволюція. Основні біосферні кризи, їх 

причини та наслідки. Сучасний етап розвитку біосфери; проблема 

трансформації біосфери в ноосферу. Формування соціальної сфери як 

планетної підсистеми. Антропогенне навантаження - основна причина 

сучасної деградації біосфери. Показники порушення стійкості біосфери. 

Основні глобальні екологічні проблеми сучасності. 

 

Тема 6. Основні положення неоекології (мегаекології). Прикладні 

аспекти сучасної екології. 

Концепція нової екології або «неоекології» (В.Ю. Некое), чи 

«мегаекології» (М.Ф. Реймерс). Основні уявлення про антропогенний вплив 

на біосферу та її складові. Зміни природних екосистем під впливом процесів 

техногенезу (виробничої діяльності людини). Особливості природного і 

антропогенного забруднення довкілля. Визначення поняття «забруднення». 

Фізичне, хімічне і біологічне забрудненим довкілля. Причини і негативні 

наслідки радіоактивного забруднення навколишнього середовища. Екологічна 

складова проблеми управління та поводження з відходами виробництва та 

споживання. Фактори порушення якості атмосфери (види і джерела впливу на 

атмосферу, трансформація забруднювальних речовин в атмосфері, критерії 

санітарно-гігієнічної оцінки якості атмосферного повітря, основні негативні 

наслідки забруднення атмосфери; основні напрями охорони атмосфери). 
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Основні причини порушення якості природних вод, принципи оцінки 

екологічного стану водних об'єктів, негативні наслідки забруднення 

природних вод та їх охорона. Основні причини деградації родючих грунтів, 

проблема хімічного і радіонуклідного забруднення грунтів та їх охорона). 

Загальні уявлення про геологічне середовище, екологічні функції 

геологічного середовища, вплив геологічного середовища на стан біоти і 

здоров'я людини. Антропогенний вплив на біоценози і проблема збереження 

біологічного різноманіття. 

Екологічна складова природокористування. Принципи оптимального 

природокористування. Порівняльна характеристика понять «екосистема» і 

«природна система». Природно-ресурсний та еколого-економічний потенціал. 

Природні ресурси і умови. Принципи класифікації природних ресурсів (М.Ф. 

Реймерс, 1990). Сучасний стан та проблеми використання природних ресурсів 

(енергетичних, газово-атмосферних, водних, ґрунтово-геологічних, 

біологічних, комплексної ресурсної групи). Основні закони, правила та 

принципи оптимального природокористування. Особливості управління 

природними системами. Основні екологічні проблеми регіонів України. 

 

Рекомендована література 

1. Екологія: Підручник/ Кучерявий В.П. - Львів: Світ, 2000 - 500 с. 

2. Екологія: навчальний посібник/ Гандзюра В.Г. - Вид. 3-тє, перероб. і доп. - 

К.: Сталь, 2009. – 375 с. 

3. Загальна екологія та неоекологія: Підручник/ Некое В.Е., Некое А.Н., 

Сафранов Т.А. - X.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. - 596 с. 

4. Загальна екологія: Підручник /Кучерявий В.П. - Львів: Світ, 2011. – 520 с.  

5. Загальна екологія: навч. посібник / Мусієнко М.М., Войцемиська О.В. - 

К.: Сталь, 2010. - 379 с. 

6. Основи екології: Підручник / Білявський Г.О., Фурдуй P.C., Косиков І.Ю. 

- К.: Либідь, 2005. - 408 с. 

7. Мусієнко M.M., Серебряков B.B., Брайон O.B. Екологія. Охорона   

природи: Словник-довідник. - К.: Знання, 2002. - 550 с. 
 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА» 

 

Тема 1. Основні проблеми екологічної безпеки, стан їх досліджень 

Сутність, об'єкти і суб'єкти екологічної безпеки. Становлення та розвиток 

екологічної безпеки (основні напрямки досліджень з проблем екологічної 

безпеки, історія їх розвитку). Критерії та ознаки екологічної безпеки. Норми 

екологічної безпеки. Екологічна безпека як гарантований законом 

пріоритетний принцип збалансованого (сталого) розвитку країни. Наукові 

дослідження з проблем екологічної безпеки, підготовка фахівців вищої 

кваліфікації. Екологічна безпека – невід'ємний елемент міжнародних 

відносин. 
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Тема 2. Екологічна небезпека як визначальна категорія впливу на стан 

екологічної безпеки 

Характеристика екологічної небезпеки. Ієрархічна структура екологічної 

небезпеки (техногенна складова екологічної небезпеки, соціогенні аспекти 

екологічної небезпеки). Екологічна небезпека – одна з основних проблем 

минулого і поточного століття. Екологічні ситуації та категорії їх критичності. 

Характеристика зон екологічної небезпеки. Основні закономірності 

формування екологічної небезпеки. Діапазони функціонування екологічної 

небезпеки. Особливості формування екологічної небезпеки в 

технонаватаженому регіоні. Оцінка рівня екологічної небезпеки. Загальна 

характеристика стану екологічної небезпеки в Україні та її регіонах. 

Територіальна структуризація екологічної небезпеки в Україні. Поняття 

надзвичайних ситуацій. Класифікація надзвичайних ситуацій. Моніторинг 

потенційно небезпечних об'єктів. Загальний аналіз виникнення надзвичайних 

ситуацій та небезпечних подій техногенного та природного характеру в 

Україні. Природні передумови виникнення небезпечних екологічних ситуацій. 

Антропогенні чинники виникнення небезпечних екологічних ситуацій. 

Ідентифікація потенційно небезпечних об'єктів. 

 

Тема 3. Міжнародні аспекти забезпечення екологічної безпеки. 

Законодавча та нормативно-правова база 

Основи міжнародного законодавства з екологічної безпеки. Екологічна 

стратегія людства. Міжнародні екологічні саміти, конференції, симпозіуми. 

Законодавство Європейського союзу у сфері екологічної безпеки. Гармонізація 

національного законодавства із забезпечення екологічної безпеки з 

Європейським Союзом. Міжнародні та національні стандарти, які 

регламентують управління екологічною безпекою. Екологічні аспекти 

міжнародного співробітництва. 

 

Тема 4. Державна система управління екологічною безпекою 

Державна система забезпечення екологічної безпеки. Державна політика 

щодо екологічної безпеки. Екологічна безпека як основа сталого розвитку 

держави. Організаційні принципи національної системи екологічної безпеки. 

Державні органи управління екологічною безпекою, їх ієрархічна структура. 

Державна комісія з питань екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

Соціальні аспекти забезпечення екологічної безпеки. Роль наукових 

досліджень, засобів масової інформації та громадськості у вирішенні проблем 

екологічної безпеки. Основні вимоги екологічної безпеки при виробничо-

господарській діяльності. Запобігання надзвичайним ситуаціям. 

Характеристика єдиної державної системи запобігання і реагування на 

надзвичайні події. Основні заходи захисту населення і територій в умовах 

надзвичайної ситуації. 
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Тема 5. Управління екологічною безпекою на регіональному рівні 

Стратегія та закономірності управління екологічною безпекою на 

регіональному рівні. Особливості управління техногенною складовою 

екологічної безпеки. Функціональна схема процесу управління екологічною 

безпекою. Ієрархічна система управління екологічною безпекою регіону. 

Принципи побудови системи управління екологічною безпекою регіону. 

Система техніко-технологічного управління безпекою у конкретному регіоні. 

 

Рекомендована література: 

1. Боков В., Лущик А. Основы экологической безопасности. - 

Симферополь: Соната, 1998. - 223 с. 

2. Державний класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019 - 2001. 

Видання офіційне. - К.: Держстандарт України, 2002. 

3. Дорогунцов С.І., Ральчук О.М. Управління техногенно-кологічною 

безпекою у парадигмі сталого розвитку. Наукове видання. - К., 2001.- 174 с. 

4.Законодавство Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього 

середовища: Навчальний посібник. / Ю.С. Голік, A.B. Войтенко, O.E. Ілляш та 

інш. - Полтава.: «Оріяна», 2009. - 170 с.  

5.Збірник тестових завдань перевірки залишкових базових знань і 

нормативних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки фахівця. - 

Одеса: 2011. - 265 с. 

6. Качинський А.Б., Хміль Г.К Екологічна безпека України: системний 

аналіз, оцінка та державна політика. - К.: НІСД, 1997. - 127с. 

7. Концепція (Основи державної політики) національної безпеки України 

// Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 10. 

8. Надзвичайні ситуації. Основи законодавства Україні. - Т.1, 2. - К„ 

1998.-544с. 

9. Некос В.Ю. Основи загальної екології та неоекології: Навчальний 

посібник у 2х ч. - Ч. 2. - Основи загальної та глобальної неоекології. - Вид. 2-е, 

доп. та перероб. - X.: Прапор, 2001. - 287 с. 

10. Стратегія екологічної безпеки (регіональний контекст) / Під ред. М.І. 

Долішнього, B.C. Кравціва. - Львів, 1999. - 243 с. 

11. Трегобчук В.М. Стратегія ресурсно-економічної безпеки соціально-

економічного розвитку України, К., - 1994. 

12. Шмандій В.М., Некос В.Ю. Екологічна безпека: Підручник для 

студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. - X.: ХНУ 

ім. В.Н. Каразіна, 2008. - 436 с. 
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