
 



 

 
 

 



 

З М І С Т 

 

 

Вступ                   4  

1. Перелік дисциплін, що виносяться на фахове  випробування                     4  

2. Порядок проведення фахового  випробування                                              4 

3. Перелік тем та питань з дисциплін, що виносяться на фахове  

випробування                                                                                                        5 

4. Критерії оцінювання тестових завдань різних рівнів складності               13 

5. Рекомендована література для підготовки до фахового випробування     13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В С Т У П 
  

Мета фахового випробування – визначити рівень фахових базових 

знань вступників для прийому на навчання  за  другим (магістерським 

рівнем). 

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 другим 

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

дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-

професійною програмою за спеціальністю 101 «Екологія» , а саме: 

 

1- Загальна екологія  та неоекологія  - (всього годин по плану – 210); 

2- Ґрунтознавство   - (всього годин по плану – 180); 

3- Моніторинг довкілля - (всього годин по плану – 270); 

4- Урбоекологія - (всього годин по плану - 150); 

5- Ландшафтна екологія - (всього годин по плану -  300); 

6- Біогеохімія - (всього годин по плану -  120); 

7- Біологія - (всього годин по плану -  270); 

8- Біотехнології в екології - (всього годин по плану -  240); 

9- Екологія людини - (всього годин по плану -  90); 

10- Метеорологія та кліматологія - (всього годин по плану -  240); 

11- Рекультивація земної поверхні - (всього годин по плану -  240); 

12- Соціальна екологія - (всього годин по плану -  180); 

13- Техноекологія - (всього годин по плану -  90); 

14- Заповідна справа - (всього годин по плану -  120) 

15- Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища - (всього 

годин по плану -  240); 

16- Методи розрахунку викидів шкідливих речовин - (всього годин по 

плану -  180); 

17- Моделювання в екології - (всього годин по плану -  270); 

18- Обладнання захисту біосфери від шкідливих викидів - (всього годин 

по плану -  90); 

19- Основи промислової санітарії - (всього годин по плану -  90); 

20- Оцінка впливу на довкілля - (всього годин по плану -  90); 

21- Радіоекологія - (всього годин по плану -  180); 

22- Токсикологія та епідемологія - (всього годин по плану -  120). 



2. Порядок проведення фахового випробування. 

 

Прийом на навчання  за другим (магістерським) рівнем  за спеціальністю 

101«Екологія» здійснюється відповідно з Правилами прийому до  

Криворізького національного університет у 2020р., а також Положення про 

організацію прийому на навчання до Криворізького національного 

університету другого (магістерського) рівня  у формі тестового письмового 

випробування зі спеціальності. 

Для проведення фахового випробування на навчання за другим 

(магістерським)  рівнем  створюється фахова атестаційна комісія.  

Білети фахового випробування складаються із 45 тестових завдань трьох 

рівнів складності. На виконання вступної роботи відводиться 2 астрономічні 

години (120 хвилин). 

 

 

3. Перелік тем та питань зі спеціальності  101«Екологія», 

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 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. 

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. 

 

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 «Урбоекологія». 

№ 

з/п 
Теми та питання 

1 2 

1 Тема 1. Вступ. Міські поселення як антропогенна екологічна ніша 

Предмет і завдання урбоекології. Урбанізація як процес, причини і 

закономірності існування. Поняття і основні риси міського поселення. 

2 Тема 2. Ландшафтно-архітектурна і просторова організація міських 

систем Загальні закономірності формування міст, містоутворюючі 

фактори та фактори впливу на розміри і чисельність населення. Міське 

планування. Структурна організація міста. Житлові приміщення. 

3 Тема 3. Факторіальна екологія міських систем Геологічне середовище 

як основа формування міських систем. Поверхнева гідрографічна сітка і 

підземні водотоки міських систем. Грунтовий покрив міст (поховані 

грунти, урбоземи, техноземи). Особливості газового складу атмосфери в 

містах. Формування мікроклімату міст. Місто як джерело шумового, 

вібраційного, електромагнітного, радіаційного, теплового забруднення.  

4 Тема 4. Рослинність міст Роль людини в житті фітоценозів. Роль зелених 

насаджень у житті міст. Місцеві і занесені види рослин. Значення 

інтродукції. Стійкість рослин до антропогенних впливів, урботолерантні 

види. Озеленення міського середовища. Функції зелених насаджень. Види 

озеленених територій. Режими їх використання. Фактори впливу на стан 

зелених насаджень.  

5 Тема 5. Соціально-еколого-економічні проблеми міських систем  

Соціально-економічна диференціація міських жителів. Безробіття. 

Забезпечення міста продуктами харчування. Самозабезпечення міста 

овочами (тепличне господарство промпідприємств, приватного сектору). 

Проблеми енерго-, водопостачання урбанізованих територій. Рівні витрат 

води і енергії в містах і сільській місцевості. Особливості водопостачання 

міст з підземних джерел і поверхневих водойм. Енергопостачання міст: 

джерела і способи. Витрати теплової і електричної енергії при 

транспортуванні на далекі відстані. Екологічні проблеми 

енергогенеруючих підприємств. 

6 Тема 6. Екологічні аспекти комунального господарства міста Міські 

комунальні мережі: водопровід, каналізація. Шляхи економії 

використання водних ресурсів: житло, промисловість, приміське сільське 

господарство. Побутові стоки: очищення, повторне використання. Теплові 

і електричні мережі. Розподіл енергоспоживання по основним галузям 

міського господарства. Втрати електричної і теплової енергії. 

Енергоефективність: шляхи і можливості підвищення. Проблема відходів 

на урбанізованих територіях. Шляхи утворення відходів, способи 

видалення. Проблеми і перспективи утилізації і повторного використання 

відходів. 



 

Таблиця 3.5. 

Перелік тем та питань з дисципліни «Ландшафтна екологія». 

№ 

з/п 
Теми та питання 

1 

Тема 1. Ландшафтна екологія як наука. Природні системи. 

Ландшафтний та екологічний підходи, їх особливості. Визначення 

ландшафтної екології, короткий нарис з історії виникнення. 

2 

Тема 2. Геосистема як предмет ландшафтної екології. Становлення 

концепції геосистеми. Загальні властивості геосистем: територіальність-

просторовість, поліструктурність, складність, цілісність, відкритість, 

динамічність, стійкість, стохастичність 

3 

Тема 3. Топічна ландшафтна екологія Поняття вертикальної (топічної) 

структури. Концепція множинності вертикальних структур. Елементи 

вертикальних структур. Основні способи декомпозиції: геокомпонентний, 

речовинно-фазовий, просторово-обємний. Вертикальні межі геосистем: 

основні підходи до виділення верхніх та нижніх меж.  

4 

Тема 4. Процесна ландшафтна екологія Загальна схема та основні 

положення генетико-еволюційних відношень між складовими 

вертикальної структури геосистеми. Антропічні аспекти. Потік та 

трансформація енергії: антропічні аспекти, типологія. Потоки вологи: 

загальна схема, антропічні аспекти, типологія. Міграція та обмін 

мінеральних речовин: загальна схема, антропічні аспекти, типологія. 

Продуційні процеси: загальна схема, антропічний аспект, типологія.  

5 

Тема 5. Хорологічна ландшафтна екологія. Рівні територіальної 

розмірності геосистем: глобальний, субглобальний, регіональний, 

хоричний, топічний, субтопічний. Критерії виділення геотопу: 

статистичний, географічний, критерій відносної статичності, 

картографічний. Внутрішньотопічна територіальна структура. Поняття 

про ландшафтну територіальну структуру та її основні типи: генетико-

морфологічна, позиційно-динамічна, парагенетична, басейнова, 

біоцентрично-сітьова. Межі між геосистемами.  

6 

Тема 6. Факторіальна ландшафтна екологія Природні ландшафтно-

екологічні фактори: типологія, ландшафтно-екологічна амплітуда. 

Концепція ландшафтно-екологічної ніші, обєм та перекриття ніш.  

7 

Тема 7. Динамічна ландшафтна екологія Характерний час та часові 

масштаби аналізу геосистем. Стан, простір та області станів геосистеми. 

Типи динаміки та часових структур геосистеми. Інваріант, 

співвідношення між динамікою та еволюцією. Часові закономірності та 

аналіз механізму процесів. Добова та сезонна динаміка. Багаторічна 

динаміка. Флуктуації та сукцесія госистем. Загальні закономірності 

еволюції геосистем.  



Таблиця 3.6. 

 

Перелік тем та питань з дисципліни «Біогеохімія». 
 

№ 

з/ч 
Теми та питання 

1. 

Тема 1. Біогеохімія як наука   

Біогеохімія як синтетична наука, предмет її вивчення. Місце 

біогеохімії у системі природничих наук, її зв’язок із іншими 

науками. Значення біогеохімічних знань для розуміння 

грунтових процесів. Історія виникнення та розвитку біогеохімії. 

Роль вітчизняних вчених у розвитку біогеохімії.  

 

2. 

Тема 2. Геохімія хімічних елементів   

Поняття про кларки. Геохімічна класифікація хімічних елементів. 

Елементний склад та закономірності поширення хімічних 

елементів у літосфері та грунті. Форми знаходження хімічних 

елементів і їхній вплив на міграцію.  

 

3. 

Тема 3. Загальні закономірності міграції хімічних елементів   

Загальні уявлення про міграцію хімічних елементів. Зовнішні  та 

внутрішні фактори міграції. Геохімічні бар’єри. Ведучі елементи.  

Парагенезис.   

 

4. 

Тема 4. Фізико-хімічна та біогенна міграція хімічних  елементів   

Загальна характеристика фізико-хімічної міграції, її особливості. 

Загальне поняття про біогенну міграцію хімічних елементів, її 

закономірності. Поняття про біогеохімічні цикли. Резервний та 

обмінний фонди. Біологічний кругообіг елементів, його закони. 

Кругообіг газоподібних речовин та осадовий цикл.  

 

 

5. 

Тема  5.  Загальна  характеристика  грунтоутворюючого процесу  

Фізико-хімічне, хімічне та біологічне вивітрювання гірських 

порід. Включення хімічних елементів гірських порід до складу 

фаз грунту. Процеси надходження, трансформації та мінералізації 

органічної речовини грунту. Роль ферментних речовин у 

процесах грунтоутворення.  

 

6 

Тема 6. Елементарні ґрунтові процеси  

Грунтові процеси та їхня класифікація. Загальні та специфічні 

ґрунтові процеси. Вчення про елементарні ґрунтові процеси, їхня 

роль у формуванні ґрунтових горизонтів.   

 



 

 

Таблиця 3.7. 

 

Перелік тем та питань з дисципліни «Біологія». 
 

№ 

з/ч 
Теми та питання 

1. 

Тема 1. Структура та будова клітини. Будова клітин. Клітинна теорія. 

Основні функції клітин. Методи дослідження клітини. Рівні організації 

структурних компонентів клітини (молекулярний, субмолекулярний, 

субклітинний).  

 

2. 

Тема 2. Обмін речовин у клітині. Взаємозв'язок обміну речовин і енергії в 

клітині. Анаеробний та аеробний гліколізи. Взаємозв'язок обміну 

речовин і енергії в клітині. Окислювальне фосфорилювання. 

Молекулярні основи генетичного коду та генетичної програми. Обмін 

нуклеїнових кислот. 

 

3. 

Тема 3. Реплікація ДНК та поділ клітин. Молекулярні основи генетичного 

коду та генетичної програми. Реплікація та транскрипція. Біосинтез 

білка. Основні механізми. Біомембрани. Регуляторна функція 

біомембран. Поділ клітин. Фази поділу клітин. Мітоз та мейоз. 

 

4. 

Тема 4. Генетика та клітинні технології. Генетика. Основні генетичні 

закони. Закони спадковості. Мутагенез.  Фактори мутагенезу. Механізми 

захисту від мутагенних факторів зовнішнього середовища. Клітинні 

технології. 

 

5. 

Тема 5. Анатомія та фізіологія систем організму. 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. Анатомія і 

фізіологія сечо-статевої системи людини та тварин та її еволюція. 

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

Анатомія і фізіологія ендокринної системи людини та тварин. 

 

 

 



 

 

Таблиця 3.8. 

Перелік тем та питань з дисципліни «Біотехнології в екології». 
 

№ 

з/ч 
Теми та питання 

1. 

Тема 1. Біотехнологія – як наукова дисципліна. Предмет, історія розвитку, 

мета і завдання біотехнології. Об’єкти і методи біотехнології. Віруси. 

Бактерії. Гриби. Рослини. Клітини тварин. 

 

2. 

Тема 2. Основи молекулярної біотехнології. Молекулярно-біотехно-логічна 

революція. Біотехнологічні системи, що використовуються в молекулярній 

біотехнології. ДНК, РНК і синтез білку. Технологія рекомбінантних ДНК. 

 

3. 

Тема 3. Молекулярна біотехнологія мікробіологічних систем. Молекулярна 

діагностика. Мікробіологічне виробництво лікарських засобів. Вакцини. 

Використання  рекомбінантних мікроорганізмів для отримання комерційних 

продуктів. 
 

4. 

Тема 4. Процеси і апарати в біотехнології. Процеси в біотехнології. 

Технічне оснащення біотехнологічних виробництв. Відходи біотехнологічних 

виробництв, їх знешкодження і утилізація.  
 

5. 

Тема 5. Спеціальні біотехнології. Мікробіологія. Принципи культивування 

мікроорганізмів. Виділення кінцевих продуктів ферментації. 

Мікробіологічні процеси.  
 

6. 

Тема 6. Спеціальні біотехнології. Фітобіотехнологія. Термінологія в 

фітобіотехнології. Вегетативне розмноження рослин методом культур тканин. 

Культивування клітин рослин в глибинних умовах. Використання методів 

генетичної інженерії, або pДНК в фіто біотехнології. Отримання біогазу і добрив на 

основі використання рослин. Колекційні центри зберігання генофонду рослин. 

 

7. 

Тема 7. Спеціальні біотехнології. Зообіотехнології. Способи вирощування клітин 

тварин. Ембріональні та інші тканини для репродукції вірусів і отримання вірусних 

препаратів. Отримання інсектопатогенних вірусів в клітинних культурах. 

Інтерферони. Отримання і використання гомо- гетеро- і синкаріотичних гібридів. 

Трансгенні тварини. Імуномодулятори. 

 

8. 

Тема 8 . Біодеградація токсичних сполук і утилізація біомаси. Деградація 

ксенобіотиків за допомогою мікроорганізмів. Метаболічні шляхи біодеградації 

ксенобіотиків, створені методами генної інженерії. Утилізація крохмалю і цукрів. 

Утилізація целюлози. Білок одноклітинних організмів. 
 

 

 



Таблиця 3.9. 

Перелік тем та питань з дисципліни «Екологія людини» 

№ 

з/п 

Теми та питання 

1 2 

1. 

Тема 1. Формування засад екології людини як науки. Предмет, 

об’єкт і завдання дисципліни. Місце екології людини в системі 

природничих і гуманітарних наук. Методи досліджень. Зародження і 

розвиток науки. 

 

2. 

Тема 2. Вплив природних факторів на людину.Сучасне бачення 

будови всесвіту. Будова Галактики та її вплив на людський організм. 

Особливості Сонячної системи. 

 

3. 

Тема 3. Методика визначення коефіцієнта екологічної 

відповідності умов проживання людини. Методика розрахунків 

коефіцієнта природних умов. Континентальні екологічні особливості. 

Визначення рівня людського розвитку. 

 

4. 

Тема 4. Фактори повсякденного негативного впливу на людину. 

Фізичні фактори: шум і вібрація, електричне і магнітне 

випромінювання, іонізуюче випромінювання. Хімічні фактори: важкі 

метали, пестициди. Токсичність та мутагенність хімічних сполук. 

5. 

Тема 5. Біохімічні фактори негативного впливу. Вплив 

макрокомпонентів та мікрокомпонентів. Канцерогени. 

 

6. 

Тема 6. Виплив техногенних забруднень на організм людини. 
Глобальна міграція забруднювачів. Шляхи надходження 

забруднювачів до організму. Біологічні і соціальні фактори впливу. 

Вплив побутової хімії. 

 

7. 

Тема 7. Екологічні фактори здоров’я людини. Критерії здоров’я. 

Напрямки поліпшення здоров’я. Ендоекологія людини. Роль бактерій 

в організмі. Інтоксикація організму. 

 

8. 

Тема 8.Особливості анатомо-фізіологічних функцій організму. 
Медико-екологічна діагностика. Особливості імунної системи. 

Самоочищення організму. Біоритми. 

 

9. 

Тема 9. Еколого-демографічний стан людства. Глобальні 

екологічні кризи. Вплив демографічних та і соціальних факторів на 

на демографічні процеси. 

 

 



 

Таблиця 3.10. 

Перелік тем та питань з дисципліни «Рекультивація земної поверхні» 

№ 

з/п 

Теми та питання 

1 2 

1. 

Тема 1. Загальні питання організації робіт з рекультивації та 

облаштування порушених земель.Сутність поняття рекультивація. 

Загальні відомості про порушені землі: кар’єри, відвали, 

хвостосховища, промислові майданчики підприємств, провалля.  

2. 

Тема 2. Класифікація порушених земель за техногенним 

рельєфом і площею.Типи природно-техногенних ландшафтів. 

Розподіл земель за формою рельєфу. Розподіл земель за характером 

порушення. Класифікація порушених земель за місцем розташування, 

розміром, конфігурацією, складом розкривних порід, ступенем 

дренованості. 

3. 

Тема 3. Етапи та стадії рекультивації природно-техногенних 

ландшафтів.Перший підготовчий етап рекультивації. Технічна 

рекультивація. Стадії проведення технічної рекультивації. 

Біологічний етап рекультивації. Критерії вибору асортименту рослин 

для рекультивації. 

4. 

Тема 4. Облаштування відвалів та насипів.Вимоги до формування 

та рекультивації відвалів. Виположення відвалів. Терасування 

відвалів. 

5. 

Тема 5. Ерозія земної поверхні.Відомості про ерозію. Водна і 

вітрова ерозія. Види ерозії. Основні протиерозійні заходи. Залежність 

ерозії від кута схилу. Наслідки ерозії. Методи захисту земель від 

ерозії. 

6. 

Тема 6. Напрямки рекультивації земель.Вибір напрямку 

рекультивації. Агробіологічна оцінка розкривних порід. Фактори, що 

впливають на вибір напряму рекультивації. Фізичні, економічні, 

соціальні та естетичні критерії вибору типу використання земель 

після проведення рекультиваційних робіт. 

7. 

Тема 7. Способи зменшення площі земельних відводів при 

відкритих гірничих роботах.Екстенсивні та інтенсивні способи. 

Внутрішнє відвалоутворення. Схеми розробки горизонтальних та 

крутопадаючих родовищ.  

8. 
Тема 8. Зарубіжний та вітчизняний досвід рекультивації 

земель.Рекультивація у США. Вирішення проблеми рекультивації у 

країнах Євросоюзу. Рекультивація в Україні. 

9. 

Тема 9. Створення штучного рослинного покриву на порушених 

територіях.Фітомеліорація кар’єрів. Фітомеліорація відвалів. 

Основні вимоги до складу, розміщення, густоти та способів 

змішування лісових культур. Конструкція лісосмуг. 



 

Таблиця 3.13 

Перелік тем та питань з дисципліни «Техноекологія» 

№ 

з/п 

 

Теми та питання 

1. 

Тема 1. Вступ. 

          Людина та навколишнє середовище, основні життєво важливі зони. 

Взаємодія технологій промислових підприємств з природним 

середовищем. Джерела, види і масштаби забруднення довкілля. 

Класифікація методів охорони навколишнього середовища від 

промислових забруднень. 

2. 

Тема 2. Охорона повітряного середовища. 

Критерії атмосферного повітря. 

Роль кліматичних чинників у забруднені атмосфери. Основні джерела 

забруднення атмосфери при розробці родовищ. Вплив гірського 

виробництва на повітряний басейн.  

3. 

Тема 3.Гранично допустимі норми інградієнтів, які забруднюють 

навколишнє середовище. Методи хімічного і фізичного очищення повітря 

від шкідливих парів і газів (методи абсорбції, хемосорбції, адсорбції, 

термічної нейтралізації, каталітичний метод, біохімічний метод). 

Пристрої очистки відпрацьованних промислових газів. 

4. 

Тема 4.Забруднення атмосфери енергетичними підприємствами та 

транспортними засобами. Зниження токсичності вихлопних газів 

автотранспортних засобів. Способи зниження токсичності вихлопних 

газів.  

5. 

Тема 5. Раціональне використання і охорона водних ресурсів при 

добуванні і переробці корисних копалин. Водні ресурси і їх 

використання. Склад і кваліфікація стічних вод. Водопостачання 

гірничих підприємств. Вплив гірських порід на ритм підземних вод. 

Попередження забруднення природних вод. Способи і методи очищення 

стічних вод.  

6. 

Тема 6. Промислові та побутові відходи та їх вплив на екологію. 

Принципи комплексного управління відходами. Ієрархія КУВ і інтеграція 

відходів. Етапи вирішення проблеми твердих побутових відходів. 

Компостування. Сміттєспалювання. Брикетування. Поховання 

7. 

Тема 7. Загальні поняття про звук та шум. 

Шум і вібрація – забруднювач навколишнього середовища. Методи і 

способи захисту від джерел шуму. Коливальний рух. Резонанс. 

Виникнення звукових хвиль. Звуковий тиск. Швидкість і довжина 

звукової хвилі.  

8. 

Тема 8. Природне і штучне забруднення атмосфери.  

Пилове та аерозольне забруднення повітря. Дія пилового забруднення 

атмосфери на рослинний і тваринний світ. Контроль за станом 

повітряного середовища і міжнародне співробітництво.  

 



 

Таблиця 3.14. 

Перелік тем та питань з дисципліни «Заповідна справа» 

№ 

з/п 

 

Теми та питання 

1. 

Тема 1. Вступ. 

Загальна характеристика основних термінів курсу. Поняття про науковий 

напрямок. Предмет. Завдання. Заповідна справа як комплексна система 

збереження біотичного та ландшафтного різноманіття. Науково-

методичні основи. Історія становлення. 

2. 

Тема 2. . Заповідні об’єкти.  

 Характеристика. Умови організації, класифікація. Поняття «заповідний 

об’єкт», «заповідна територія». Критерії створення заповідного 

об’єкту(заповідної території). Поняття про біогеоценотичну та природну 

своєрідність, рідкісні, зникаючі види, ендемічні, реліктові та ін. варіанти 

походження заповідного об’єкту (заповідної території).  

3. 

Тема 3 Функціональна класифікація заповідних територій. Міжнародні 

класифікації природоохоронних територій. Концепція біосферних 

заповідників. Категорії територій і об’єктів природно-заповідного фонду 

України. Визначення мети та умов створення, режиму охорони для 

кожної категорії заповідних об’єктів та територій 

4. 

Тема4 Схема функціонального зонування територій природно-

заповідного фонду. Основні характеристики, функції та цілі охорони 

функціональних зон, а також режими охорони та форми практичної 

діяльності в їх межах. 

5. 

Тема5 Заповідна справа в Україні. 

Форми власності на території та об’єкти природно-заповідного фонду. 

Характеристика рангів та категорій природно-заповідного фонду 

України. Головні розділи «Червоної книги України». Наявність видів, 

внесених до «Червоної книги України» у біосферних та природних  і 

природних національних парках України.  

6. 

Тема6  Значення закону для збереження рідкісних видів рослив і тварин. 

Управління в галузі організації, охорони та використання природно-

заповідного фонду. Правила використання земель природно-заповідного 

фонду. Охоронні зони територій та об’єктів природно-заповідного фонду.  

7. 

Тема7. Теоретичні та практичні дослідження на заповідних 

територіях. 

Основні напрямки наукових досліджень на заповідних територіях. 

Алгоритм інвентаризації природних комплексів, їх компонентів на 

заповідній території та складання «Літопису природи».  

8. 

Тема8. Роль природно-заповідних територій в екологічній освіті, 

вихованні та інформуванні громадськості. 

Напрямки розвитку екологічної освіти та виховання на базі національних 

природних парків, природних та біосферних заповідників та ін., у засобах 

масової інформації, шляхом підготовки відповідних кадрів. 



 

 

Таблиця 3.16. 

Перелік тем та питань з дисципліни «Методи розрахунків викидів 

шкідливих речовин» 

№ 

з/п 

 

Теми та питання 

1. 

Тема 1. Вступ.Значення розрахункових методів в визначенні стану 

забруднення довкілля. Стан повітряного середовища та вплив 

антропогенної діяльності на його забруднення. Міжнародні і державні 

нормативи токсичних викидів від енергетичних установок. Методи 

визначення викидів від енергоустановок. Прямі вимірювання. Розрахунок 

витрат токсичних викидів енергетичними котлами. 

2. 

Тема 2. Характеристика основних джерел забруднення атмосферного 

повітря.Загальна характеристика джерел забруднення. Розсіювання пило 

газових викидів в атмосфері. Основні параметри джерел забруднення 

атмосфери. Характеристика пило газових викидів різних процесів 

виробництва. 

3. 

Тема 3. Нагляд і контроль за станом атмосферного повітря в 

населених пунктах.Загальний підхід до організації мережі спостережень. 

Нагляд за якістю атмосферного повітря в населених пунктах. Основні 

методи аналізу речовин забруднюючих атмосферу. Роль кліматичних 

факторів в забрудненні атмосфери. Оцінка забруднення повітряного 

басейну.  

4. 

Тема 4. Закони розсіювання токсичних викидів в атмосфері. 

Фізичні принципи, область використання та деякі особливості методів 

розрахунків. Розрахунок концентрацій забруднюючих речовин від 

одинокого джерела. Забруднення атмосфери викидами лінійних джерел. 

Вплив рельєфу місцевості на приземну концентрацію забруднювачів 

5. 

Тема 5. Оцінка забруднення атмосферного повітря 

гірничодобувними та гірничозбагачувальними підприємствами. 

Основні джерела пило газоутворення. Виділення пилу при виймально-

навантажувальних та транспортних роботах. Розрахунки пило газових 

викидів при вибухових роботах в кар’єрі. Розрахунки пиловиділення при 

відвалоутворенні. Розрахунок викидів з поверхні сухих пляжів 

шламосховищ. Забруднення атмосферного повітря гірничо-

збагачувальними фабриками. 

6. 

Тема 6. Причини підняття пилу з поверхні сипучих матеріалів. 

Вплив погодно-кліматичних факторів на процеси пиловиділення та 

пилоутворення на складах сипучих матеріалів. Дослідження адгезіонних 

та  аутогезіонних взаємодій між пиловими частками. Розробка засобів та 

способів пилоподавлення на відкритих рудних складах Криворізьких 

шахт. 



 

Таблиця 3.17. 

 

Перелік тем та питань з дисципліни «Моделювання в екології» 
 

№ 

з/ч 
Теми та питання 

1. 

Тема 1. Методи моделювання. Методологічні і теоретичні основи процесу 

моделювання. Загальна методологія екологічного моделювання. 

 

2. 

Тема 2. Теорія системного аналізу та математичне моделювання. Роль 

системного аналізу в гармонізації суспільства і природи. Елементарні 

функції та їх застосування в екології. Застосування диференційних 

рівнянь при моделюванні екологічних процесів. 

 

3. 

Тема 3. Натурні моделі в екології. Методи моделювання довкілля за даними 

натурних спостережень. Типізація натурних моделей факторів 

навколишнього середовища. 

 

4. 

Тема 4. Моделювання геосферних процесів. Моделювання і прогнозування 

стану водних об’єктів. Моделювання процесів у атмосфері. 

Літогеохімічне моделювання. 

 

5. 

Тема 5. Моделювання ґрунтових явищ та процесів. Метод ґрунтових 

лізиметрів. Профільно-генетичний метод моделювання. Метод ґрунтових 

монолітів. 

 

6. 

Тема 6. Моделювання антропогенних процесів. Розповсюдження 

забруднення від промислових об’єктів. Картографування основних 

екологічних процесів та факторів. 

 

7. 

Тема 7. Моделювання сільськогосподарських процесів. Розрахункові 

біомасові моделі. Агробіологічна оцінка орних земель. 

 

8. 

Тема 8. Імітаційно-організаційні моделі прийняття рішень. Візуалізація 

завдань та цілей. Мозковий штурм. Алгоритмічні схеми прийняття 

управлінських рішень. 

 

 

 



 

 

Таблиця 3.18. 

Перелік тем та питань з дисципліни «Обладнання захисту біосфери від 

викидів шкідливих речовин» 

№ 

з/п 

 

Теми та питання 

1. 

Тема 1. Вступ. .Промисловий пил та його властивості.. Методи 

визначення запиленості газ. Очищення повітря при роботі дробарно-

сортувальних машин. Виробнича вентиляція. 

 

2. 

Тема 2. Апарати для пилоочищення.. Пилоосаджувальні камери та 

інерційні пиловловлювачі.Мокрі способи очищення газів. 

Пиловловлювачі ударно-інерційного типу. Електричне очищення газі. 

Акустичні пилоуловлювачі. Хімічне очищення газів. 

 

3. 

Тема 3. Очищення стічних вод. Проціджування . Відстоювання. 

Фільтрування. Фізико-хімічне очищення. Біологічне очищення стічних 

вод 

4. 

Тема 4. Визначення ефективності і очищення повітря у вертикальній 

пилоосаджувальній  камері з волоконними шторами. 

Умови застосування пилоосаджувальних камер. 

Обладнання для визначення запиленості повітря при експлуатації  

пилоосаджувальних камер. 

 

5. 

 Тема 5. Фізичні параметри повітря і методи їх визначення. 

Визначення вологості, температури, швидкості витру та атмосферного 

тиску . Методики визначення параметрів повітря. 

 

6. 

  Тема 6. Очищення промислових газів від оксидів азоту. 

Методика визначення концентрації окису азоту в атмосферному повітрі . 

Обладнання та прилади для вимірюваня вмісту окисів азоту в повітрі. 

 

7. 

  Тема 7.Очищення промислових газів від хлору та його з'єднань, 

поглинання з'єднань фтору. 

Вивчення хімічних властивостей сполук фтору та хлору. 

Конструкція апаратів очистки та їх ефективність роботи. 

 

8. 

 Тема 8.Визначення запиленості повітря та  ефективності його 

очистки у фільтрах. 

Масовий метод визначення концентрації  пилових часток в повітрі. 

Прилади та обладнання для визначення ефективності очищення повітря 

від пилу при експлуатації різноманітних фільтрів. 

 



 

 

4. Критерії оцінювання тестових завдань різних рівнів складності. 

 

Екзаменаційні білети складаються із 45 тестів по 15 із різних рівнів 

складності. 

Правильна відповідь на тестове завдання І рівня складності 

оцінюється у 0,8 бала, ІІ рівня складності – у 1,0 бала, ІІІ рівня складності 

– у 1,2 балів. 

 

5. Рекомендована література для підготовки до фахового  

випробування 

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. 

17.С.В. Белов и др. Охрана окружающей среды.– М.: Высшая школа, 

1991г.        

18.ЗубикС.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./ - 
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