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Програма вступного фахового випробування для вступників на здобуття 

ступеня «Магістр» за спеціальністю 101 «Екологія» для осіб, які вступають на 

базі ОС Бакалавр / Укладачі: Г.О. Черніченко, О.М. Пастернак, Х.С. 

Мітюшкіна, Чечета Н.О. – Маріуполь: МДУ, 2020. – 16 с. 

 

Програма вступного фахового іспиту зі спеціальності 101 «Екологія» для 

вступників за ОС Магістра. Програма містить орієнтований перелік питань 

вступного фахового іспиту, додаткового вступного випробування 

(кваліфікаційної співбесіди), порядок оцінювання підготовленості вступників 

та критерії оцінювання, список рекомендованої літератури. Зміст програми 

визначений на основі нормативних дисциплін циклів природничо-наукової 

(фундаментальної) та загально-професійної підготовки.  
 

Програма розглянута та затверджена на засіданні кафедри раціонального 

природокористування та охорони навколишнього середовища №8 від 

18.02.2020 р. 
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Пояснювальна записка 
 

Вступний іспит до магістратури за спеціальністю 101 «Екологія» 

передбачає діагностику знань та умінь бакалаврів, які отримали підготовку за 

напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища 

та збалансоване природокористування».  

Аналіз отриманих результатів під час іспиту дозволяє визначити 

досягнення і з’ясувати недоліки у підготовці фахівців з метою наступного 

зарахування на навчання за програмою підготовки освітнього ступеня 

«Магістр».  

Мета програми: 

– Виявлення рівня знань з програми теоретичної, практичної та 

методичної підготовки відповідно до державних стандартів, якого було набуто 

на попередньому етапі навчання у ЗВО. 

– Забезпечення об’єктивності та прозорості переходу студентів з 

освітнього ступеня «Бакалавр» або ОКР «Спеціаліст» на освітній ступень 

«Магістр». 

– Формування якісного складу контингенту студентів на освітній ступень 

«Магістр». 

– Сприяння ефективності підготовки фахівців, що мають глибокі 

професійні знання, орієнтуються на вирішення різноманітних завдань. 

– Стимулювання зацікавленості студентів в успішній навчально-

пізнавальній роботі й здобуття повної вищої освіти за відповідним освітнім 

ступенем. 

Провідним критерієм оцінювання якості підготовки спеціаліста є його 

кваліфікаційна характеристика, тобто ідеальна модель, яка відповідає сучасним 

вимогам і є орієнтиром для підготовки і еталонами для порівняння. 

Рівень готовності абітурієнтів з базовою вищою освітою до самостійної 

екологічної діяльності у відповідності до вимог ідеальної моделі фахівця з 

екології визначається, перш за все, якістю оволодіння ним навчальними 

дисциплінами, передбаченими навчальним планом ОС «Бакалавр», успішністю 

проходження всіх видів практики та мірою володіння науково-дослідною 

роботою. 

Структуру програми складає пояснювальна записка, орієнтовний 

перелік питань, критерії  оцінювання, список рекомендованих джерел. 

Для складання вступного екзамену відводиться 2 академічні години. 
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Порядок оцінювання підготовленості вступників  

 

Програма вступних випробувань побудована на основі питань з 

нормативних дисциплін циклів природничо-наукової (фундаментальної) та 

загально-професійної підготовки: «Біологія», «Геологія з основами 

геоморфології», «Гідрологія», «Екологія міських систем», «Економіка 

природокористування», «Загальна екологія та неоекологія», «Заповідна справа», 

«Метеорологія та кліматологія», «Моніторинг довкілля», «Основи 

врівноваженого природокористування», «Техноекологія та радіоекологія», 

«Екологічна безпека». 

Відповіді під час вступних випробувань оцінюються від 0 до 200 балів. 

Мінімальна сума балів, яку абітурієнт має набрати для участі у конкурсному 

відборі, складає 100 балів. 

Екзаменаційні матеріали включають 4 теоретичних питання, які 

потребують повної відповіді або вимагають чіткого визначення.  

 

В програму кваліфікаційної співбесіди включено питання нормативних 

дисциплін циклів природничо-наукової (фундаментальної) та загально-

професійної підготовки: «Біологія», «Загальна екологія та неоекологія», «Вступ 

до фаху (за професійним спрямуванням)».  
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Перелік орієнтованих питань  

додаткового вступного випробування (кваліфікаційної співбесіди) 

 

1. У чому полягають основні задачі сучасної екології? 

2. Якими повинні бути загальні вимоги до спеціаліста-еколога? 

3. Основні напрямки сучасних екологічних досліджень. 

4. Який розділ екології вивчає стосунки у системі «популяція-

середовище»? 

5. Визначте етапи взаємодії суспільства і природи. 

6. Яке значення має гідросфера для людства? 

7. Який вплив на здоров’я населення мають антропогенні порушення 

біосфери? 

8. Багатофункціональне значення у біосфері рослинного світу та 

проблеми його охорони. 

9. Багатофункціональне значення у біосфері тваринного світу. 

10. Структура і властивості атмосфери. 

11. Що є найбільш важливою причиною скорочення видового 

різноманіття? 

12. На які частини земної поверхні приходяться максимальні значення 

фітомаси? 

13. 3 чого складається основна частина біомаси Світового океану? 

14. Визначити причини ерозії ґрунтів. 

15. Які підземні води зазнають найбільшого техногенного впливу? 

16. Наведіть приклади хвороб людини, тварин та рослин, спричинені 

вірусами? 

17. У чому суть сезонності розвитку рослин? Як впливають рослини на 

навколишнє середовище? Що вивчає ботаніка? 

18. Що таке імунітет ? Який захисний механізм лежить в його основі? 

Види імунітету 

19. Які ви знаєте основні методи вивчення порушень життєдіяльності 

організму людини? 

20. Які «парникові гази» відіграють основну роль в збільшенні 

середньої температури земної поверхні? 

21. Визначення понять «аутекологія», «демекологія», «сінекологія». 

22. Визначення понять «біоценоз», «екосистема», «геосистема», 

«біотоп». 

23. Принципи і методи класифікації організмів. 

24. Клітина – основна форма організації живої матерії. 

25. Загальна екологічна ситуація у світі. 

26. Еволюція біосфери. 

27. Перехід біосфери в ноосферу. 

28. Основні джерела антропогенного забруднення. 

29. Особливості природного і антропогенного забруднення довкілля. 

30. Відмінність екосистем від технічних систем. 
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Перелік орієнтованих питань  

вступного фахового іспиту 

Біологія 

1. Різноманітність тваринного світу. Рівні організації живої 

матерії. 

2. Хімічна організація клітини. 

3. Будова прокаріотичної та еукаріотичної клітини. 

4. Основні поняття генетики. 

5. Спадкова мінливість організмів. Види мутацій. 

6. Етапи розвитку життя на Землі.  

7. Критерії живих систем. 

8. Круговорот речовин в природі. 

9. Шляхи досягнення біологічного прогресу. Головні напрямки 

еволюції. 

10. Біогеоценози та їх властивості.  

11. Початкові етапи розвитку життя. 

12. Клітинна теорія будови організмів. 

13. Розвиток організмів і навколишнє середовище. 

14. Основні методи селекції рослин. 

15. Біотичні та абіотичні фактори середовища. 

Геологія з основами геоморфології 

1. Основні етапи розвитку гeoлогiї. 

2. Принципи сучасних класифікацій мінералів. 

3. Сучасні погляди відносно геологічного віку і періодизації Землі. 

4. Поширення сучасних вулканів на поверхні Землі. 

5. Що таке сейсмічні явища і які причини їх виникнення? 

6. Які ви знаєте епохи складчастості?  

7. Який існує зв’язок між екзогенними та ендогенними процесами? 

8. Що таке карст і причини його yтворення. 

9. В чому полягає геологічна діяльність підземних вод? 

10. В яких формах проявляється геологічна діяльність вітру? 

11. Світовий океан та його характеристика. 

12. Роль живих організмів в осадконакопиченні. 

13. Oсновні eтапи утворення і перeтворення осадових гірських порід. 

14. Мінеральні ресурси Cвітовoгo океану. 

15. Геологічна карта та принципи її побудови. 

Гідрологія 

1. Розподіл води на земній кулі, кругообіг води. 

2. Водні ресурси України. 

3. Загальні уявлення про загальну гідрологію. Єдність гідросфери.  

4. Абіотичні й біотичні частини водних екосистем, їх взаємодія і 

зв'язок з навколишнім середовищем.  

5. Заходи, що вживаються для раціонального використання й охорони 

водних ресурсів. 

6. Хімічні й фізичні властивості природних вод.  
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7. Класифікація природних вод.  

8. Забруднення природних вод та боротьба з ними. 

9. Живлення річок. Водний режим річок.  

10. Типи озер за походженням і характером водообміну.  

11. Походження льодовиків та їх поширення на земній кулі льодовиків. 

Типи льодовиків. 

12. Призначення водосховищ та їх розміщення не земному шарі.  

13. Річкова система та її характеристики. 

14. Господарче значення боліт. 

15. Гідрологія  підземних вод. Походження і поширення підземних вод. 

Екологія міських систем 

1. Дайте загальну характеристику основних відходів 

машинобудівного комплексу і приведіть основні напрямки їх утилізації 

2. Дайте загальну характеристику основних відходів металургійного 

комплексу і приведіть основні напрямки їх утилізації. 

3. Екологічна обстановка в Україні і її зв'язок з енергопостачанням 

міст.  

4. За якими ознаками класифікують відходи? 

5. Загальні, місцеві, регіональні і глобальні проблеми взаємодії 

енергопостачання з навколишнім природним середовищем. 

6. Міста з відносно благополучною екологічною обстановкою. 

7. Назвіть головні проблеми сучасних мегаполісів. 

8. Нетрадиційні джерела енергії та їх взаємодія з навколишнім 

природним середовищем. 

9. Статистичні характеристики забруднення атмосферного повітря 

населених пунктів. 

10. Структура міського господарства. 

11. Фактори, що впливають на формування екологічної обстановки в 

містах. 

12. Характеристика зон санітарної охорони поверхневих і підземних 

джерел питного водопостачання. 

13. Що таке ареал? Які різновиди ареалу ви знаєте? 

14. Що таке зелена зона міста? Які види лісокористування можливі в 

зелених зонах? 

15. Як оцінюють ступінь забруднення грунтів міських територій і 

рівень небезпеки його для населення? 

Економіка природокористування 

1. Види платежів за використання природних ресурсів. 

2. Визначення плати за видобуток корисних копалин. 

3. Галузевий підхід природокористування. 

4. Класифікація основних видів природокористування. 

5. Лісові такси, поняття та сутність. 

6. Методи вивчення економіки природокористування. 

7. Нераціональне природокористування, його причини та наслідки. 

8. Основні завдання економіки природокористування.  



9 

 

 

9. Основні поняття і класифікація природних ресурсів. 

10. Основні принципи економічної оцінки природних ресурсів 

11. Особливості класифікації енергетичних і мінеральних ресурсів 

ООН. 

12. Плата за  забруднення навколишнього природного середовища в  

Україні. 

13. Плата за використання ресурсів, їх види і нормативи. 

14. Поняття і сутність природокористування.  

15. Раціональне природокористування. 

Загальна екологія та неоекологія 

1.  Загальна екологія та неоекологія в структурі сучасної екології. 

2. Основні екологічні закони, закономірності, правила та принципи. 

3. Абіотичні фактори та форми адаптації організмів до них. 

4. Типи симбіотичних взаємодій між організмами. 

5. Типи антибіотичних взаємодій між організмами. 

6. Фундаментальна та реальна екологічна ніша виду. 

7. Класифікація екоморф представників біоти. 

8. Статичні показники екологічної популяції. 

9. Динамічні показники екологічної популяції. 

10. Стратегії виживання екологічної популяції. 

11. Видовий склад та структурна організація біоценозу. 

12. Загальні уявлення про екосистему. 

13. Кругообіг біогенних речовин в екосистемі.  

14. Різновиди класифікацій забруднень навколишнього середовища. 

15. Основні неоекологічні проблеми атмосферного повітря. 

Заповідна справа 

1. Опишіть історію становлення заповідної справи в Україні 

2. Класифікація природно-заповідного фонду і особливості окремих 

категорій ПЗФ. 

3. Структура та особливості «Червоної» та «Зеленої» книг України. 

4. Основні законодавчі акти України, які мають відношення до 

заповідної справи. 

5. Порядок створення заповідної території. 

6. Охарактеризуйте природні заповідники. 

7. Охарактеризуйте біосферні заповідники. 

8. Охарактеризуйте національні природні парки. 

9. Охарактеризуйте заказники. 

10. Охарактеризуйте регіональні ландшафтні парки. 

11. Охарактеризуйте заповідні урочища і пам’ятки природи. 

12. Охарактеризуйте ботанічні сади і зоологічні парки. 

13. Охарактеризуйте дендрологічні парки і парки-пам’ятки садово-

паркового мистецтва. 

14. Екологічна мережа, її основні завдання та складові частини. 

15. Державний кадастр ПЗФ. 
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Метеорологія та кліматологія 

1. Атмосфера та пов’язані з нею екологічні проблеми. 

2. Види атмосферних опадів. 

3. Визначення та типи кругообігу води. 

4. Динаміка руху повітря в атмосфері. 

5. Загальна характеристика науки кліматологія та кліматологія. 

6. Наведіть прилади та методи вимірювання швидкості та напряму 

вітру, вологості повітря. 

7. Наведіть прилади та одиниці вимірювання атмосферного тиску, 

температури. 

8. Наведіть прилади та одиниці вимірювання випромінювання, опадів. 

9. Напрямок та швидкість вітру. 

10. Основні складові кліматичної системи. 

11. Охарактеризуйте клімат України. 

12. Структура та функції українського гідрометеорологічного центру. 

13. Тепловий баланс Землі та атмосфери. 

14. Характеристика основних типів повітряних мас. 

15. Чинники формування клімату. 

Моніторинг довкілля 

1. Поняття, цілі і завдання моніторингу навколишнього середовища. 

2. Державна система моніторингу навколишнього середовища 

України. 

3. Принципи моніторингу довкілля в країнах ЕС. 

4. Нормування та оцінювання стану об’єктів довкілля. 

5. Програми спостережень за станом атмосферного повітря. 

6. Прилади та методи контролю забруднень атмосферного повітря. 

7. Мережа спостережень за поверхневими водними об’єктами. 

8. Програми спостережень за якістю води.  

9. Гідрохімічні, гідрологічні, гідробіологічні показники поверхневих 

вод. 

10. Моніторинг підземних вод. 

11. Структура мережі моніторингу грунтів. 

12. Моніторинг грунтів за агрофізичними та хімічними показниками. 

13. Методи біоіндикації та представникі біоіндикаторів моніторингу 

довкілля. 

14. Особливі види моніторингу: моніторинг лісових ресурсів 

(ландшафтів). 

15. Радіекологічний моніторинг довкілля. 

Основи врівноваженого природокористування 

1. Використання й охорона ресурсів тваринного світу України. 

2. Відходи: принципи поводження та методи переробки, утилізації, 

складування. 

3. Водний кадастр: загальні положення та зміст. 

4. Оцінка екологічної безпеки застосування пестицидів. 

5. Джерела забруднення водного басейну.  
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6. Кадастр природно-рослинних ресурсів: загальні положення та 

зміст. 

7. Лісові ресурси України.  

8. Поняття біорізноманіття, його склад і рівні.  

9. Розвиток рекреації та проблеми охорони рекреаційних ресурсів. 

10. Роль екологічної освіти й виховання у формуванні всебічно 

розвиненої особистості.  

11. Світова продовольча криза та шляхи її подолання.   

12. Показники якості навколишнього середовища.  

13. Основні умови екологічно збалансованого природокористування.  

14. Методи утилізації та знешкодження ПВ і забруднень . 

15. Значення рослинних ресурсів для переходу до сталого розвитку 

суспільства. 

Техноекологія та радіоекологія 

1. Методи захисту атмосферного повітря від пилу. 

2. Методи захисту атмосферного повітря від паро- і газоподібних ЗР. 

3. Механічні методи очистки стічних вод. 

4. Біологічне очищення стічних вод. 

5. Фізико-хімічне очищення стічних вод. 

6. Вплив транспорту на довкілля. 

7. Вплив важкої та легкої промисловості на довкілля. 

8. Вплив гірничовидобувної та паливной промисловості на довкілля. 

9. Вплив сільського господарства на довкілля. 

10.  Сучасна радіаційна ситуація в Україні. 

Екологічна безпека 

1. Поняття надзвичайних ситуацій. 

2. Класифікація надзвичайних ситуацій.  

3. Державна система забезпечення екологічної безпеки. 

4. Міжнародне законодавство щодо забезпечення екологічної безпеки. 

5. Соціальні аспекти забезпечення екологічної безпеки. 

6. Державна система управління екологічною безпекою. 

7. Державна політика щодо екологічної безпеки. 

8. Основні проблеми екологічної безпеки. 

9. Характеристика екологічної небезпеки. 

10. Основні заходи захисту населення і територій в умовах 

надзвичайної ситуації. 
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Критерії  оцінювання, структура оцінки  

 

Шкала оцінювання 

 

Оцінка за національною шкалою 
Оцінка за багатобальною (200) 

шкалою 

відмінно 180 - 200 

добре 140 - 179 

задовільно 100 - 139 

незадовільно 0 - 99 

 

200-180 балів – «відмінно». Студент виконав всі завдання в повному 

обсязі, має системні глибокі знання в обсязі та в межах вимог навчальних 

програм, аргументовано використовує їх для відповідей на запитання. Студент 

уміє самостійно аналізувати, узагальнювати навчальний матеріал, приймати 

рішення, виявляти і відстоювати особисту позицію. Апелює до сучасних 

наукових досліджень. 

179-140 бали – «добре». Студент виконав всі завдання в повному обсязі, 

знає суттєві ознаки понять, явищ, зв’язки між ними, вміє пояснити основні 

закономірності, самостійно застосувати знання в стандартних ситуаціях. 

Володіє розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням, 

класифікацією, порівнянням), вміє робити висновки, самостійно виправляти 

допущені помилки. Відповідь студента повна, вірна, логічна, обґрунтована, але 

їй бракує власних суджень. 

139-100 балів – «задовільно». Студент виконав завдання, виявляє знання 

й розуміння основних положень навчального матеріалу, здатний з 

неточностями дати визначення понять, сформулювати власну думку; відповіді 

правильні, але недостатньо осмислені. Відповідь досить схематична, поверхова. 

99-0 бали – «незадовільно». Студент відтворює незначну частину 

навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об’єкти та явища навчального 

матеріалу, виявляє здатність лише елементарно викласти думки. Не має 

можливості повторного складання. Не допускається до наступного вступного 

випробування. 

 

Кваліфікаційна співбесіда оцінюється за шкалою «склав – не склав». 
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