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ВСТУП 

Мета випробування – виявлення рівня базової професійної 

підготовки та підбір претендентів для навчання за першим (бакалаврським) 

рівнем згідно вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики молодший 

спеціаліст екології. 

Завдання програми фахового випробування – зорієнтувати 

вступників щодо вивчення тем та питань дисциплін, на базі яких складені 

тестові завдання. 

 

1. Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування 

     Програма фахового випробування для прийому на навчання за першим 

(бакалаврським)рівнем  за спеціальністю 101 «Екологія» складена на підставі 

наступних дисциплін циклу професійної підготовки молодших спеціалістів, 

передбачених освітньо-професійною програмою за спеціальністю 5.04010602 

«Прикладна екологія» та 5.04010601 «Експлуатація апаратури контролю 

навколишнього природного середовища», 101 «Екологія»: 

1. Загальна екологія;   

2. Економіка природокористування; 

3. Основи екологічного права та експертизи; 

4. Екологічний моніторинг; 

5. Прилади і методи дослідження стану навколишнього середовища; 

6. Біологія; 

7. Рекультивація порушених земель; 

8. Раціональне природокористування і охорона навколишнього середовища. 

 

2. Порядок проведення фахового випробування 

Для успішного проходження освітньо-кваліфікаційної програми 

«бакалавр», молодші спеціалісти повинні мати базову середню технічну 

освіту, а саме знати основні екологічні закони, принципи правової охорони 

навколишнього природного середовища, біологічні аспекти вивчення стану 

довкілля, володіти навиками проведення еколого-експертних та 

моніторингових досліджень стану довкілля. Обов’язковою  умовою є вільне 

володіння державною мовою. 

     Прийом на навчання за ступенем «бакалавр» за  спеціальністю 101 

«Екологія» здійснюється відповідно з Правилами прийому до Криворізького 

національного університету  у 2021 р., а також Положення про організацію 

прийому на навчання до Криворізького національного університету   за 

першим (бакалаврським) рівнем на базі освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» у формі тестового письмового випробування зі 

спеціальності. Час написання 1год 20 хв. 

Для проведення випробування створюється фахова атестаційна комісія.  

     Фахове випробування проводиться у письмовій формі. Для проведення 

випробування виділяється аудиторія, в якій забезпечуються сприятливі 

умови для плідної самостійної роботи студентів над питаннями тестів. 
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     Всі суперечливі питання щодо підсумкових результатів випробування 

розглядаються і вирішуються апеляційною комісією. 

 
 

3.  Перелік тем та питань з дисципліни, що виносяться на 

фахове випробування 

Найменування тем з дисциплін, що виносяться на фахове випробування, 

представлені відповідно в таблицях 3.1.- 3.8. 

 

Таблиця 3.1 Перелік тем та питань з дисципліни «Загальна екологія» 

 

№ 

з/п 

 

Назва тем Питання теми 

1 2 3 

1 Термінологія 

Основи глобальної екології. Предмет, 

методи, задачі та структура дисципліни 

«Загальна екологія». Закони, правила і 

принципи екології. Екологічні фактори та їх 

класифікація. Кліматичні фактори. Едафічні 

фактори. Динаміка біосфери. 

2 Екологія популяцій 

Взаємодія організмів у середині 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. Біохімічні 

кругообіги в біоценозі. 

3 
Екологічні засади 

безпеки життєдіяльності 

Проблема екологічної безпеки. Основні 

джерела антропогенного забруднення 

нвколишнього середовища. Проблема 

екологічної безпеки. Основні джерела 

антропогенного забруднення навколишнього 

середовища. Охорона повітряного 

середовища. Охорона водного середовища. 

Охорона літосфери. Енергетика і екологія. 

4 Промислові екосистеми 

Промислові екосистеми. Новітні напрямки 

прикладної екології. Екологічні основи 

природи. Принципи раціонального 

природокористування. Екологія і сталий 

розвиток людства. 
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Таблиця 3.2. Перелік тем та питань з дисципліни «Економіка 

природокористування» 
 

1 2 3 

1. 

Предмет та задачі 

дисципліни «Економіка 

природокористування». 

Поняття природокористування.  Етапи та 

принципи природокористування в Україні. 

Предмет і задачі економіки 

природокористування. Основні види витрат 

від забруднення навколишнього середовища. 

Типи економічних механізмів 

природокористування. 

2. 

Еколого – економічні 

збитки при 

природокористуванні. 

 

Поняття і види екологічних екстерналій. Облік 

суспільних витрат від екологічних екстерналій 

за методикою А. Пигу. Сутність інтерналізації    

екстернальних витрат: податок Пигу та  

критерії потенційного поліпшення Парето. 

Поняття і види еколого – економічних збитків 

та методи їх визначення. 

3. 

Порядок визначення, 

сплати та 

перерозподілу 

платежів за 

забруднення 

навколишнього 

середовища. 

Поняття системи платежів  за порушення 

природного середовища та порядок їх 

вилучення. Алгоритм розрахунку зборів за 

забруднення атмосфери  від стаціонарних 

джерел. 

4. 

Визначення платежів   

за забруднення 

атмосфери. 

 

Алгоритм розрахунку зборів за забруднення 

атмосфери  від пересувних джерел. Порядок 

визначення, сплати  та перерозподілу платежів  

за забруднення  навколишнього середовища. 

 

5. 

Платежі за 

використання 

земельних ресурсів та 

надр. 

 

Економічні методи управління раціональним 

природокористуванням. Види платежів за 

природні ресурси та їх перерозподіл. Плата за 

використання та за забруднення  земельних 

ресурсів. Платежі за використання надр.   

6. 

Платежі за 

забруднення земельних 

ресурсів 

Платежі за розміщення відходів у 

навколишньому середовищі. Оплата за 

створення шкоди рослинам і тваринам. Плата 

за лісокористування.  

7. 

Економіка 

використання водних 

ресурсів. 

 

Платежі за використання водних ресурсів. 

Платежі та збитки  від забруднення водних 

ресурсів.  Визначення, сплата  та перерозподіл  

платежів за забруднення    водних ресурсів 
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1 2 3 

9. 

Сталий розвиток 

продуктивних сил в 

умовах зростаючого 

антропогенного впливу 

на довкілля. 

 

Сутність техногенного типу розвитку 

суспільства. Фронтальна економіка та 

проблеми охорони навколишнього 

середовища. Поняття сталого  соціально – 

економічного розвитку суспільства та 

історичний екскурс етапів формування цієї 

концепції. 

 

 

Таблиця 3.3.  Перелік тем та питань з дисципліни «Основи екологічного 

права та експертизи» 

 

1 2 3 

1 

Закон України про 

охорону 

навколишнього 

середовища 

Основні принципи охорони навколишнього 

природного середовища. Екологічні права та 

обов’язки громадян. Спостереження, 

прогнозування, облік та інформування в галузі 

охорони навколишнього природного 

середовища. Кадастри природних ресурсів.  

Стандартизація і нормування в галузі охорони 

навколишнього середовища. Екологічні 

стандарти і екологічні нормативи. 

Контроль і нагляд у галузі охорони 

навколишнього природного середовища.  

Екологічні механізми забезпечення охорони 

навколишнього природного середовища.  

2 

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. Санітарно-захисні зони. 

3 
Водний кодекс 

України 

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.  Стандартизація і 

нормування в галузі використання і охорони 

вод та відновлення водних ресурсів. 

Екологічний норматив якості води водних 

об’єктів. Водокористувачі, права і обов’язки, 
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йди і порядок водокористування. Спеціальне 

водокористування для задоволення питних і 

господарсько-побутових потреб населення. 

Умови скидання зворотних вод у водні об’єкти. 

Користування землями водного фонду. 

Водоохоронні зони та зони санітарної охорони.  

4 
Земельний кодекс 

України 

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.  Пільги щодо 

плати за землю. Плата і обов’язки власників 

землі та землекористувачів, захист і гарантії їх 

прав. 

Використання земель. Землі 

сільськогосподарського призначення. Розміри 

земельних ділянок селянських господарств. 

Землі населених пунктів. Землі промисловості, 

транспорту, оборони та іншого призначення. 

Землі водного фонду. Землі запасу. Охорона 

земель. Державний земельний кадастр. 

Землеустрій, призначення та зміст. 

5 
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. 

 

 

Таблиця 3.4. Перелік тем та питань з дисципліни «Екологічний 

моніторинг» 

1 2 3 

1. 

Моніторинг як 

система спостережень  

і прогнозування 

майбутнього стану 

довкілля 

Організація спостережень за станом природного 

середовища. Спеціальні методи спостережень за 

рівнем забруднення довкілля. Принципи 

класифікації систем моніторингу 

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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Моніторинг поверхневих вод. Моніторинг стану 

ґрунтів.  

3. 

Принципи організації 

спостереження і 

контролю 

Біомоніторинг забруднення за допомогою 

живих організмів. Критерії оцінювання і види 

грунтово-екологічного моніторингу. 

Автоматизовані системи спостереження і 

контролю за атмосферним повітрям.  

 

 

Таблиця 3.5. Перелік тем та питань з дисципліни «Прилади і методи 

дослідження стану навколишнього середовища» 

 

1 2 3 

1. 

Взаємодія людини і 

природного 

середовища 

Визначення структури природного середовища. 

Складові природного середовища: атмосфера 

літосфера, гідросфера, біосфера.   

2. 

Методологія і 

прилади вимірювання 

контролю 

забруднюючих 

речовин 

Основні поняття про метрологію та її завдання. 

Засоби вимірювань і реалізація знань, умінь і 

навиків при виконанні робіт пов’язаних з 

контролем забруднення навколишнього 

середовища. Класифікація приладів 

вимірювання стану навколишнього середовища, 

принципи роботи фізико-хімічних приладів 

контролю, види похибок при виконанні 

вимірювань.  

3. 

Наукові та 

методологічні основи 

вимірювання 

параметрів 

навколишнього 

середовища 

 

Сутність і завдання метрології. Метрологія в 

екологічній сфері. Фізичні величини як 

основний об’єкт вимірювання. Види, методи і 

засоби вимірювання.   

4. 

Методологічні засади 

вимірювань 

неелектричних 

величин 

Засоби вимірювальної техніки. Похибки 

вимірювань. Державна система промислових 

приладів і засобів автоматизації. Методики 

аналізу навколишнього середовища. 

 

 

Таблиця 3.6. Перелік тем та питань з дисципліни «Біологія» 

1 2 3 

1. 

Будова клітини. 

Клітинна теорія. 

Основні функції 

клітин. Методи 

Визначити загальну будову клітини 

прокаріотів та еукаріотів. Основні органели 

клітини, їх будова та функції. Клітинна будова 

живих організмів, як головне досягнення 



 10 

дослідження клітин. біології. Основні методи дослідження клітини 

– від світлової до електронної мікроскопії. 

2. 

Взаємозв’язок обміну 

речовин і енергії в 

клітині. Анаеробний та 

аеробний гліколіз. 

Асиміляція та дисиміляція, як дві сторони 

пластичного та енергетичного обміну клітин. 

Основні субклітинні та молекулярні учасники 

обміну речовин у клітині. Молекулярні 

механізми анаеробного та аеробного 

гліколізів. 

3. 

Молекулярні основи 

генетичного коду та 

генетичної програми. 

Обмін нуклеїнових 

кислот. 

ДНК та РНК, як загально визначені, первинні 

носії генетичної програми всіх живих 

організмів на Землі. Структура нуклеїнових 

кислот. Нуклеотиди. Функції та структура 

ДНК та РНК. Загальні відомості про 

ферментативні процеси реплікації, 

транскрипції та трансляції. 

4. 
Біосинтез білка. 

Основні механізми. 

Молекулярні основи біосинтезу білка – 

трансляція. Генетичний код – програмам 

синтезу білка. Посттрансляційні модифікації 

білків (нуклеопротеїди, глюкопротеїди, 

ліпопротеїди, гліколіпопротеїди). Субклітинні 

учасники трансляції. Будова та функції 

рибосом в процесі біосинтезу білка.  

5. 

Генетика. Основні 

генетичні закони. 

Закони спадковості. 

Моно-, ди-, полігібридне, проміжне 

схрещення. Алельні гени. Домінантне та 

рецисивне наслідування. Комбінативне 

наслідування ознак та їх механізм.   

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3.7. Перелік тем та питань з дисципліни «Рекультивація 

порушених земель» 

1 2 3 

1. Ерозія земної поверхні 

Свідомості про ерозію. Водна і вітрова ерозія. 

Види водної і вітрової ерозії. Основні 

протиерозійні заходи. Залежність ерозії від 

кута схилу. Чинники , які визначають ерозійні 

процеси. Наслідки ерозії. Методи захисту від 

ерозії (механічний, фізико-хімічний і 

біологічний методи). Загальні відомості про 

рекультивацію. Напрямки і етапи 

рекультивації. Вибір напрямку рекультивації . 
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Агробіологічна оцінка розкривних порід. 

Потужність рекультиваційного горизонту. 

2. 

Заходи по зменшенню 

порушень земної 

поверхні. 

Систематизація заходів по зменшенню 

порушень землі Заходи по зменшенню 

порушень земної поверхні при веденні робіт в 

кар’єрі. Внутрішнє відвалоутворення. 

Комплексна переробка мінеральної сировини 

та її економічна ефективність Змінення 

інтенсивності відробки окремих кар’єрів 

басейну. 

3. 
Охорона і раціональне 
використання земель. 

 

Формування гірничо-промислових ландшафтів 

і систем зелених насаджень Основні етапи 

вибору напрямків рекультивації. Основні 

задачі при виборі оптимальних техногенних 

ландшафтів. Вимоги до просторового 

розміщення функціональних елементів 

зелених насаджень. 
 

Таблиця 3.8. Перелік тем та питань з дисципліни «Раціональне 

природокористування і охорона навколишнього середовища» 

1 2 3 

1. 

Основні закони, 

правила принципи 

екології та 

природокористування. 

Природні ресурси та проблеми іх використання. 

2. 

Правові та нормативні 

акти з питань 

ресурсозбереження та 

раціонального 

природокористування 

Принципи охорони навколишнього природного 

середовища. Природоохоронні законодавчі 

акти. Відповідальність за порушення 

законодавчих актів. Економічний механізм 

забезпечення охорони навколишнього 

природного середовища при раціональному 

використанні ресурсів. Економічні заходи 

забезпечення раціонального 

природокористування. Міжнародне 

співробітництво. 

3. 

Мінерально-

сировинні, земельні й 

енергетичні ресурси 

Мінерально-сировинні ресурси. Земельні 

ресурси. Земна поверхня. Порушення земної 

поверхні при гірничих 

 роботах. Енергетичні ресурси. 

4. 

Технологія гірничого 

виробництва при 

комплексному 

використанні 

мінеральних ресурсів 

Загальні відомості про комплексне 

використання мінерально-сировинних ресурсів. 

Комплексне використання руд. Утилізація 

розкривних порід. Використання відходів 

збагачення. 
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5. 

Землезберігаюча 

технологія відкритих 

гірничих робіт 

Теоретичні положення землекористування в 

гірничій справі. Структурна схема теорії   

землекористування. Обґрунтування критерію 

оцінки функціонування комплексу 

рекультивації Способи зменшення земельних 

відводів гірничих підприємств.  

6. 
Основи 

енергозбереження 

Загальні питання енергозбереження. 

Організаційно-економічний механізм 

управління резервами зниження рівня 

електроспоживання. 
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