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Вступ 

  

 

Мета співбесіди – визначити рівень  базових знань вступників для 

прийому на навчання за ступенем «магістр». 

Завдання програми співбесіди – зорієнтувати вступників щодо 

вивчення тем та питань дисциплін, на базі яких складені питання для 

співбесіди. 

 

1.Перелік дисциплін,  що виносяться на співбесіду  

 

Програма співбесіди для прийому на навчання за ступенем «магістр»  за 

спеціальністю 101 «Екологія» складена на підставі дисциплін циклу 

професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною 

програмою за спеціальністю 101 «Екологія», а саме: 

 « Загальна екологія  та неоекологія»; 

 « Ґрунтознавство»; 

 « Моніторинг довкілля»; 

 «Природоохоронне законодавство та екологічне право; 

 «Біологія»; 

 

2. Порядок проведення співбесіди . 

 

Прийом на навчання за ступенем «магістр» за спеціальністю 101 

«Екологія» здійснюється відповідно з Правилами прийому до Криворізького 

національного університету у 2021р, а також Положення про організацію 

прийому на навчання до Криворізького національного університету другого 

(магістерського) рівня у формі співбесіди. Для проведення співбесіди  на 

навчання за ступенем «магістр»  створюється фахова атестаційна комісія.  

Результати оцінювання співбесіди зі вступниками заносяться до 

протоколу співбесіди як «рекомендовано» або «не рекомендовано».  
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3. Перелік тем та питань зі спеціальності «Екологія », що виносяться 

на співбесіду .  

Найменування тем з дисциплін, що виносяться на співбесіду, представлені 

відповідно в таблицях  3.1.- 3.5. 

Таблиця 3.1  

 

 Перелік тем та питань з дисципліни «Загальна екологія та неоекологія» 

 

№ 

з/п 

 

Теми та питання 

1. 

Тема 1. Термінологічний апарат екології. Основи глобальної екології. 

Предмет, методи, задачі та структура дисципліни «загальна екологія та 

неоекологія)». Закони, правила і принципи екології. Екологічні фактори 

та їх класифікація. Кліматичні фактори. Кліматичні фактори.  Едафічні 

фактори. Біотичні фактори. Динаміка біосфери 

 

2 

Тема 2. Екологія популяцій. Взаємодія організмів всередині популяції і 

за  межами. Взаємодія організмів всередині популяції і за  межами. 

Продуктивність і енергетика популяції. Концепція демоцену і поняття 

виду. Біоценологія (синекологія). Вчення про фітоценози. Біоценотична 

структура угрупувань. Біохімічні кругообіги в біогеоценозі. 

 

3 

Тема 3. Екологічні засади безпеки життєдіяльності. Проблема 

екологічної безпеки. Основні джерела антропогенного забруднення 

навколишнього середовища.  Охорона повітряного середовища. Охорона 

водного середовища. Охорона літосфери. Енергетика та екологія. 

 

 

Таблиця 3.2 

  Перелік тем та питань з дисципліни «Ґрунтознавство» 

 

№ 

з/п 
Теми та питання 

1 2 

1. 

Тема 1. Предмет і завдання ґрунтознавства. Поняття про ґрунт.    

ґрунтознавство, його основні положення. Короткий огляд історії вивчення 

ґрунту. Розвиток ґрунтознавства в Україні. Методологія і методи  

дослідження ґрунту. Місце та роль ґрунту в природі й діяльності людини.  

2. 

Тема 2. Морфологія  ґрунту. Фазовий склад ґрунту. Морфологічна  

будова ґрунту. Основні морфологічні ознаки генетичних горизонтів. 

Забарвлення ґрунту. Структура ґрунту. Гранулометричний склад ґрунту. 
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Складення ґрунту. Новоутворення і включення. Ґрунтовий профіль, 

ґрунтові горизонти та  їх  індексація. Переходи між горизонтами в профілі.  

3 

Тема 3. Вивітрювання, ґрунтоутворюючі породи. Вивітрювання  

гірських порід.  Ґрунтоутворюючі породи та їх категорії. Первинні 

мінерали.  Вторинні мінерали.   Фізичні властивості ґрунтів і порід. 

4 
Тема 4. Мінеральна  частина  ґрунту, хімічний склад мінеральної 

частини ґрунту. Мінеральний склад ґрунтів  та порід. Гранулометричний   

склад. Хімічний склад ґрунтів. Хімічні елементи та їх сполуки у ґрунтах. 

5 

Тема 5. Органічна речовина ґрунту. Джерела гумусу у ґрунті. 

Перетворення органічних речовин у ґрунті та процес гумусоутворення. 

Гумус:  склад,  властивості. Органо-мінеральні  сполуки  в  ґрунті. 

Груповий та фракційний склад гумусу. Екологічне  значення гумусу  та  

регулювання його вмісту. 

6 

Тема 6. Фізичні  властивості  ґрунту. Загальні фізичні властивості  

ґрунтів. Питома вага. Об’ємна вага. Питома поверхня ґрунту. Пористість 

або шпаруватість ґрунту. Фізико-механічні властивості ґрунтів. 

Пластичність. Липкість або  присипання. Фізична стиглість. Міцність або 

твердість. 

7 

 Тема 7. Родючість ґрунтів. Фактори і закономірності природної 

родючості ґрунтів. Категорії ґрунтової родючості, їх суть і коротка 

характеристика. Підвищення родючості та окультурювання ґрунтів. 

Закон «спадаючої родючості ґрунтів». 

8 

Тема 8.  Класифікація ґрунтів. Закономірності географічного поширення   

ґрунтів у світі. Сучасна класифікація ґрунтів. Основні  таксономічні  

одиниці класифікації ґрунтів. Номенклатурна діагностика ґрунтів.  

Горизонтальна та вертикальна зональність ґрунтів. Загальні 

закономірності розподілу ґрунтів на земній кулі. 

 

Таблиця 3.3 

Перелік тем та питань з дисципліни «Моніторинг довкілля» 

№ 

з/п 
Теми та питання 

1 2 

1 

Тема 1. Введення в проблему. Історія розвитку моніторингових 

досліджень. Концепція моніторингу. Моніторинг як система 

спостережень, оцінювання і прогнозування майбутнього стану довкілля. 

Організація спостережень за станом природного середовища. Спеціальні 

методи спостережень за станом природного середовища. Принципи 

класифікації систем моніторингу. 

2 

Тема 2. Моніторинг компонентів довкілля: моніторинг атмосферного 

повітря; загальні вимоги до організації спостережень; джерела і наслідки 

забруднення атмосферного повітря; загальні вимоги до організації 

спостереження. 
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3 

Тема 3. Моніторинг поверхневих вод. Сучасний стан поверхневих вод. 

Джерела і види забруднення. Сучасний стан поверхневих вод. джерела і 

види забруднення. Завдання і організація моніторингу поверхневих вод. 

4 

Тема 4. Моніторинг Світового океану. Джерела і види забруднення 

Океану. Завдання і основні види комплексного глобального моніторингу 

Океану. 

5 

Тема 5. Моніторинг стану ґрунтів. Сучасний стан покриву Землі і 

антропогенний вплив на нього. Організація моніторингу забруднених 

ґрунтів. Критерії оцінювання і види грунтово-екологічного моніторингу. 

Організація моніторингу хімічного забруднення ґрунтів. Забруднення 

ґрунтів пестицидами, важкими металами та моніторинг меліорованих 

земель. 

6 

 Тема 6. Методи оцінювання забруднення атмосферного повітря, 

прилади і способи відбору проб. Автоматизовані системи спостереження і 

контролю за атмосферним повітрям. 

7 
Тема 7. Принципи організації спостереження і контролювання якості 
поверхневих вод. пункти спостережень, контрольні створи. Прилади і 

системи контролювання забруднення.  

8 Тема 8. Біомоніторинг забруднення за допомогою живих організмів. 

 

 

Таблиця 3.4. 

 Перелік тем та питань з дисципліни «Природоохоронне законодавство та 

екологічне право» 

 

№ 

з/п 
Теми та питання 

1 2 

1 

Тема 1. Вступ. Завдання учбової дисципліни. Значення екологічного 

права та законів України в області охорони навколишнього природного 

середовища. Правове регулювання взаємовідносин між суспільством і 

природою. Історія розвитку правових взаємовідносин, тенденція їх 

розвитку. Проблеми впровадження законодавства в області охорони 

навколишнього природного середовища. 

2 

Тема 2. Закон України про охорону навколишнього природного 
середовища. Основні принципи охорони навколишнього природного 

середовища. Освіта і виховання в галузі охорони навколишнього 

середовища. Екологічні права та обов'язки громадян. Спостереження, 

прогнозування, облік та інформування в галузі охорони навколишнього 

природного середовища. Кадастри природних ресурсів. Екологічна 

експертиза та її завдання. Об'єкти екологічної експертизи. Стандартизація 

і нормування в галузі охорони навколишнього середовища. Екологічні 

стандарти і екологічні нормативи. Контроль і нагляд у галузі охорони 
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навколишнього природного середовища. Державний, громадський та 

прокурорський нагляд навколишнього природного середовища.  Плата за 

забруднення, використання та погіршення якості природних ресурсів. 

Фонди охорони навколишнього природного середовища. Охорона 

навколишнього природного середовища від забруднення.  

3 

Тема 3. Закон України про охорону атмосферного повітря. Завдання 

Закону про охорону атмосферного повітря. Стандартизація і нормування 

в області охорони атмосферного повітря. Заходи по охороні атмосферного 

повітря. Обов'язки підприємств, закладів і організацій по охороні 

атмосферного повітря при проектуванні, будівництві та реконструкції 

промислових об'єктів. Ліміти викидів забруднюючих речовин 

атмосферного повітря. Нормативи плати за забруднення атмосферного 

повітря. Державний контроль в області охорони атмосферного повітря. 

Промисловий громадський контроль за охороною атмосферного повітря. 

Державний облік і моніторинг в області охорони атмосферного повітря. 

Правопорушення в області охорони атмосферного повітря і 

відповідальність за них. 

4 

Тема 4. Водний кодекс України. Загальні положення.  Державне 

управління і контроль у: галузі використання і охорони вод та 

відтворення водних ресурсів. Контроль за використанням і охороною вод 

та відтворення водних ресурсів. Державний облік вод.  Державний водний 

кадастр. Екологічне регулювання раціонального використання і охорони 

вод та відтворення водних ресурсів. Стандартизація і нормування в галузі 

використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів. Нормативи 

екологічної безпеки водокористування. Екологічний норматив якості води 

водних об'єктів. Водокористувачі, права і обов'язки,  порядок 

водокористування. Спеціальне водокористування для задоволення питних 

і господарсько-побутових потреб населення. Використання водних 

об'єктів для лікувальних, курортних і оздоровчих цілей. Особливості 

спеціального водокористування та користування водними об'єктами для 

потреб галузей економіки. Умови скидання зворотних вод у водні об'єкти. 

Експлуатація водогосподарських систем. Водоохоронні зони та зони 

санітарної охорони. 

5 

Тема 5. Земельне законодавство України і його завдання. Форми 

власності на землю. Користування землею. Оренда землі. Передача 

земель у власність і надання їх у користування. Придбання земельних 

ділянок у власність. Надання земельних ділянок у користування, і 

порядок використання земельних ділянок для розвідувальних робіт. 

Припинення і перехід прав на землю. Плата за придбання землі у 

власність, земельний податок, орендна плата за землю. Пільги щодо плати 

за землю. Плата і обов'язки власників землі та землекористувачів, захист і 

гарантії їх прав. Використання земель. Землі сільськогосподарського 

призначення. Землі промисловості, транспорту, оборони та іншого 

призначення. Землі природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та 
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історико-культурного призначення. Землі водного фонду. Охорона 

земель. Державний земельний кадастр.  Відповідальність за порушення 

земельного законодавства. 

6 

Тема  6. Кодекс України про надра. Завдання кодексу України про 

надра. Державний фонд надр. Надання надр у користування. Права та 

обов'язки користувачів надр. Плата за користування надрами. Геологічне 

визначення надр. Охорона надр. Відповідальність за порушення 

законодавства про надра. 

 

 

 

 

Таблиця 3.5. 
 

Перелік тем та питань з дисципліни «Біологія» 

 

№ 

з/п 
Теми та питання 

1 2 

1 

Тема 1. Будова клітин. Клітинна теорія. Основні функції клітин. Методи 

дослідження клітини. Мітоз та мейоз в клітинах корінців цибулі. 

Будова та функціональні особливості тканин в рослинному світі.  Будова та 

функціональні особливості тканин в тваринному світі. Анатомічні особливості 

будови органів рослин, які зростають в різних гігротопах. Анатомічні 

властивості будови органів рослин, які зростають в різних кліматопах. 

Анатомічні властивості будови органів рослин, які зростають в різних 

трофостопах.  Вплив екологічних факторів на проростання насіння. 

 

2 

Тема 2.  Біомембрани.  Регуляторна функція біомембран.  Біологічні 

мембрани.  Бактерії.  Клітинне дихання 

 

3 

Тема 3. Генетика. Основні генетичні закони. Закони спадковості. 

Мутагенез.  Фактори мутагенезу. Механізми захисту від мутагенних 

факторів зовнішнього  середовища. Захист від небезпеки у живому світі 

Сучасні біотехнологічні досягнення. Штучне запліднення. 

4 

Тема 4. Анатомія і фізіологія травної системи людини та тварин та її 

еволюція. Анатомія і фізіологія дихальної системи людини та тварин та її 

еволюція. Анатомія і фізіологія сердцево-судинної системи людини та 

тварин та її еволюція . Вплив газопилових викидів підприємств м.Кривого 

Рогу на здоров'я людей. 

5 

Тема 5. Біосинтез білка. Основні механізми. Тварини біоіндикатори стану 

навколишнього середовища. Вегетативне розмноження у живому світі 

Регенерація   та    вегетативне    розмноження   у тваринному світі. 
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4. Рекомендована література для підготовки до співбесіди. 

1.Герасимов И.П. Научные основы современного мониторинга 

окружающей среды // Изд. АНСССР. – сер. Геофизика, - З. – 1975. 

2. Гербициды и почва / Под. Ред. Е.А. Дмитриева. – М.: Изд. Москов. ун-

та, 1990. 

3. Джигерей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорони 

навколишнього природного середовища. – Львів: Афіша, 2000. 

4. Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. – 2-

изд. – Л.: Гидрометеоиздат, 1985. 

5. Кліменко М.О., Прищепа А.М., Вознюк Н.М. Моніторинг довкілля: 

Підручник. – К.: видавничий центр. Академія, 2006. 

6. Кубланов С. Х., Шпаківський Р.В. Моніторинг довкілля: навч. метод. 

посібник. – 1998. 

7. Меннинг У. Дж., Федер У.А. Биомониторинг загрязнения атмосферы с 

помощью растений. – Л.: Гидрометеоиздат, 1985. 

8. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). – К. – 1997. 

9. ОНД-86. Методика расчета в атмосферном воздухе концентраций 

вредных веществ, что содержатся в выбросах предприятий. – М.: 

Госгидромет, 1987. 

10.  Примак А.В., Кафаров В.В., Качиашвили К. И. Системный анализ 

контроля и управления качеством воздуха и воды. – К.: Наукова думка, 

1991. 

11.  Родючість грунтів: Моніторинг та управління / В.В. Медвєдєв Т.Я., 

Чесняк Т.М., Лактіонова та ін.: за ред. В.В. Медведєва. – К.: Урожай, 1992. 

12. Чорнобильська катастрофа / за ред. В.Г. Бар’яхтар. – К.: Наук. думка, 

1996. 

13. Методика і методи вимірювання параметрів навколишнього 

середовища. Навчальний посібник для вузів / В.М. Ісаєнко, Г.В. 

Лисиченко, Т.В. Дудир та ін., за редакцією Г.В. Лисиченко. К. НАУ. Друк. 

209. – 312 с. 

14. Система підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління    

станом вод басейну річки Дністер з використанням геоінформаційних 

технологій (текст): Метод. посіб. для студентів напрямку 6.040106 

"Екологія, охорона навколишнього середовища" В.Б. Мокін, Б.І. Мокін,      

М.Я. Бабич та ін. Вінницький нац. Техн. Ун-т. – Вінниця: Універсум – 

Вінниця. 2009. – 252 с. 

15. Система підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління 

станом водними ресурсами Львівської області: Метод. посіб. для студ. 

напрямку 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища" В.Б. 

Мокін, Б.І. Мокін, В.І. Сташук та ін. Вінницький нац. Техн. Ун-т. –  

Вінниця: Універсум – Вінниця. 2009. – 236 с. 

16. Носовський Т.А. Основи промислової екології. – К.; 1996р., -78с. 
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17.С.В. Белов и др. Охрана окружающей среды.– М.: Высшая школа, 

1991г.        

18.Зубик С.В. Техноекологія. Джерела забруднення і захист 

навколишнього середовища.: Навчальний посібник. – Львів: Оріяно-Нова, 

2007р, - 400с. 

 19. Батлук В.А. Основи екології.: - Підручник.-К.: Знання, 2007р., -519с.  

 20. Михайлов А.М. Охрана окружающей на карьерах. М.:Недра, 1990г., -   

155с. 

21.Голицин А.Н. Основы промышленной экологии: Учебник – М.: ИПРО,      

Академия, 2002г., - 240с. 

22.Тарасова В.В., Малиновский А.С., Рыбак М.Ф. Екологічна 

стандартизація і нормування антропогенного навантаження  на природне 

середовище.: К. – ЦУЛ, 2007р., - 276с. 

23.Полетаева Л.М, Сафронов Т.А. Моніторинг навколишнього  

середовища.- К.: КНТ, 2007р., - 172с. 

24.Величко О.М., Зеркалов Д.В. Контроль забруднення довкілля. 

Навч.посібник, - К.: Основа, 2002р., - 256с. 

25.Основы охраны труда : уч. для студентов ВУЗоВ Украины Ш-1У 

уд.акр./ А.С. Беликов, А.И. Касьянов, С.П. Дмитрюк и др./ - 

Днепропетровск: Журспонд, 2007г., -494с. 

26.  Валуцина В. Профзаболевания: Пути профилактики/ Охрана труда – 

2006г., №6, с 35-38. 

27. Производственный шум и меры защиты от него в черной 

металлургии. Клячко Л.Н. М: - Металлургия, 1981г., - 80с. 

28. В.М. Сторожук. Виробничий шум: Природа та шляхи зниження./за 

ред. к.т.н. Джигирея В.С. Навч.посібник . – Київ: Основа, 2003р., -384с. 

29. В.Н. Иванов и др. Экология и автомобилизация. 1983г.,315с. 

30. Закон України про охорону навколишнього природного середовища. 

Відомості Верховної Ради України. 1991. 

31.Закон України про охорону атмосферного повітря. Відомості 

Верховної Ради України. 1992. 

32. Водний кодекс України. "Голос України", 20 липня 1995.  

33. Закон України про природно заповідний фонд. Відомості Верховної 

Ради України. 1992. 

34. Закон України про тваринний світ. Відомості Верховної Ради. 1998. 

35.Закон України про поводження з радіоактивними  відходами. 

Відомості Верховної ради.  

36. Кодекс України про надра. Відомості Верховної Ради. 1993. 

37. Закон України про екологічну експертизу. Відомості Верховної Ради         

України. № 8, 1995. 

38. Інструкція про здійснення державної екологічної експертизи. 1. 

Балацкий О.Ф. Экономика защиты воздушного басейна.Х.,"Вища школа", 

1976,99с. 

39. Балацкий О.Ф. Экономика чистого воздуха. – К., "Наукова думка", 

1977, 296с 
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40.Гирусов Э.В. Экология и экономика природопользования.,"Единство" , 

2003, 519 с. 

41.Ковалевский В.А. Радченко И.К. Эффективность переработки отходов 

горного производства. Матеріали міжвузівської науково- методичної 

конференції, «Проблеми економічної освіти і науковий прогрес» - Кривий  

Ріг : Мінерал -2005.- 97 с. 

42. Михайлов О.М., Темченко А.Г., Ковалевський В.О. Ресурсозберігаюча 

та маловідходна технологія, - Кривий Ріг : Мінерал , 2003 – 298 с. 

43. Михайлов А.М. Охрана окружающей среды на карьерах: Учебное 

пособие. - К. : Вища школа, 1990. -264 с. 

44. Мирзаев Г.Г.Экология горного производства. - М.: Недра, 1991. - 352с. 

45. Мельник Л. Г. Екологічна економіка: Підручник. - Суми : ВТД 

«Університетська книга», 2002. – 346 с. 

46.Сахаев В.Г., Щербицкий Б.В.,Экономика природпользования и охрана 

окружающей среды. К., "Вища школа", 1987, 263 с. 

47. Соловій І.П ,  Іванишин І.П ,  Лавний В.В.  та ін. Землекористування: 

еколого-економічні проблеми, конфлікти, планування. Навчальний 

посібник, - Львів: Афіша, -2005. – 400 с. 

48. Темченко А.Г, Короленко О.Б. Управління електроспоживанням на 

гірничо-збагачувальних підприємствах.- Кривий Ріг: Видавничий центр 

КТУ , 2006 - 226 с. 

49. Царенко О.М. Основи екології та економіка природокористування: 

Учбовий посібник ,- Суми, - 2001 – 241 с.  

50. Экологическая експертиза. Обзорная информация. М., ВИНИТИ ЦЗП    

Рос. Академии наук № 1-6. 

51 Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології. К.: Либідь, 1993 -  

224 с.  

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

Симферополь: «Сонат», 1998. – 224 с.  

53.  Мильков Ф.Н. Человек и ландшафты. – М.: Мысль, 1973. – 224 с.  

54. Мильков Ф.Н. Рукотворные ландшафты. – М.: Мысль, 1978. – 86 с. 

55. Дубров А.П. Экология жилища и здоровье человека.    Б.И.: Слово, 

1995. - 96 с. 

56. Кучерявий В.П. Озеленення населених місць: Підручн. – Львів: Світ, 

2005.-456 с.  

57. Лаппо Г.М. География городов: Учеб. пособие для географ. ф-тов 

вузов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 480 с. 

58. Стольберг Ф.В. (общ.ред.) Экология города. - К.: Либра, 2000. - 464 с.  

59. Экология городской фауны: Пер. с нем. Б Клауснитцер, И.М Маровой. 

– Мир, 1990 –248 с. 

 

 

 

 


