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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: 
Геннадій Черніченко, Олена Пастернак, Христина Мітюшкіна, Вікторія Іванова, Вікторія 
Морева, Вікторія Зеленська. Київ : МДУ, 2022. 10 с. 
 
Програма вступного фахового іспиту зі спеціальності 101 «Екологія» для вступників на ОС 
«Магістр». Програма містить перелік освітніх компонент зі змістом, на основі яких було 
сформовно питання вступного фахового іспиту,  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 № 11 від 23.05.2022р. 
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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Вступний іспит до магістратури за спеціальністю 101 «Екологія» передбачає 

діагностику знань та умінь бакалаврів, які отримали підготовку за освітньо-професійною 
програмою «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування». Формою вступних випробувань на освітній ступінь магістра 
спеціальності є письмовий фаховий вступний іспит із використанням інформаційно-
комунікаційних технологій Zoom, Viber, WhatsApp, Telegram, Google Meet тощо та 
навчального порталу Moodle МДУ, який містить тестові завдання. 

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» 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. 

Програма вступних випробувань побудована на основі питань з нормативних 
дисциплін циклів природничо-наукової (фундаментальної) та загально-професійної 
підготовки: «Урбоекологія», «Економіка природокористування», «Загальна екологія та 
неоекологія», «Заповідна справа», «Метеорологія та кліматологія», «Моніторинг довкілля», 
«Основи врівноваженого природокористування», «Техноекологія», «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. 

Пакет екзаменаційних матеріалів містить тестові завдання, розділені на блоки за 
рівнем складності:  

1 БЛОК містить 60 тестів середнього рівня складності;  
2 БЛОК містить 5 тестів підвищеного рівня складності. 
Структуру програми складає пояснювальна записка, перелік освітніх компонент зі 

змістом, на основі яких було сформовно питання вступного випробувння, критерії  
оцінювання, список рекомендованих джерел. 

Для складання вступного екзамену відводиться 1,5 академічні години. 
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2. ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПИТАНЬ ВСТУПНОГО 
ФАХОВОГО ІСПИТУ 

 
Урбоекологія 

Урбанізація та її наслідки. Міста з відносно благополучною екологічною 
обстановкою. Головні проблеми сучасних мегаполісів. Статистичні характеристики 
забруднення атмосферного повітря населених пунктів. Структура міського господарства. 
Фактори, що впливають на формування екологічної обстановки в містах. Характеристика 
зон санітарної охорони поверхневих і підземних джерел питного водопостачання. 
Різновиди ареалу. Зелена зона міста. Види лісокористування можливі в зелених зонах. 
Ступінь забруднення грунтів міських територій і рівень небезпеки його для населення. 
Сталий розвиток міського господарства. 

Економіка природокористування 
Види платежів за використання природних ресурсів. Визначення плати за видобуток 

корисних копалин. Галузевий підхід природокористування. Класифікація основних видів 
природокористування. Лісові такси, поняття та сутність. Методи вивчення економіки 
природокористування. Нераціональне природокористування, його причини та наслідки. 
Основні завдання економіки природокористування. Основні поняття і класифікація 
природних ресурсів. Основні принципи економічної оцінки природних ресурсів. 
Особливості класифікації енергетичних і мінеральних ресурсів ООН. Плата за  забруднення 
навколишнього природного середовища в  Україні. Плата за використання ресурсів, їх види 
і нормативи. Поняття і сутність природокористування. Раціональне природокористування. 

Загальна екологія та неоекологія 
 Загальна екологія та неоекологія в структурі сучасної екології. Основні екологічні 

закони, закономірності, правила та принципи. Абіотичні фактори та форми адаптації 
організмів до них. Типи симбіотичних взаємодій між організмами. Типи антибіотичних 
взаємодій між організмами. Фундаментальна та реальна екологічна ніша виду. 
Класифікація екоморф представників біоти. Статичні показники екологічної популяції. 
Динамічні показники екологічної популяції. Стратегії виживання екологічної популяції. 
Видовий склад та структурна організація біоценозу. Загальні уявлення про екосистему. 
Кругообіг біогенних речовин в екосистемі. Різновиди класифікацій забруднень 
навколишнього середовища. Основні неоекологічні проблеми атмосферного повітря. 

Заповідна справа 
Історія становлення заповідної справи в Україні. Класифікація природно-заповідного 

фонду і особливості окремих категорій ПЗФ. Структура та особливості «Червоної» та 
«Зеленої» книг України. Основні законодавчі акти України, які мають відношення до 
заповідної справи. Порядок створення заповідної території. Природні, біосферні 
заповідники, заказники та національні природні парки. Регіональні ландшафтні парки. 
Заповідні урочища і пам’ятки природи. Ботанічні сади і зоологічні парки. Дендрологічні 
парки і парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва. Екологічна мережа, її основні 
завдання та складові частини. Державний кадастр ПЗФ. 

Моніторинг довкілля 
Поняття, цілі і завдання моніторингу навколишнього середовища. Державна система 

моніторингу навколишнього середовища України. Принципи моніторингу довкілля в 
країнах ЕС. Нормування та оцінювання стану об’єктів довкілля. Програми спостережень за 
станом атмосферного повітря. Прилади та методи контролю забруднень атмосферного 
повітря. Мережа спостережень за поверхневими водними об’єктами. Програми 
спостережень за якістю води. Гідрохімічні, гідрологічні, гідробіологічні показники 
поверхневих вод. Моніторинг підземних вод. Структура мережі моніторингу грунтів. 
Моніторинг грунтів за агрофізичними та хімічними показниками. Методи біоіндикації та 
представникі біоіндикаторів моніторингу довкілля. Особливі види моніторингу: 
моніторинг лісових ресурсів (ландшафтів). Радіекологічний моніторинг довкілля. 
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Основи врівноваженого природокористування 
Використання й охорона ресурсів тваринного світу України. Відходи: принципи 

поводження та методи переробки, утилізації, складування. Водний кадастр: загальні 
положення та зміст. Оцінка екологічної безпеки застосування пестицидів. Джерела 
забруднення водного басейну. Кадастр природно-рослинних ресурсів: загальні положення 
та зміст. Лісові ресурси України. Поняття біорізноманіття, його склад і рівні. Розвиток 
рекреації та проблеми охорони рекреаційних ресурсів. Роль екологічної освіти й виховання 
у формуванні всебічно розвиненої особистості. Світова продовольча криза та шляхи її 
подолання. Показники якості навколишнього середовища. Основні умови екологічно 
збалансованого природокористування. Методи утилізації та знешкодження ПВ і 
забруднень. Значення рослинних ресурсів для переходу до сталого розвитку суспільства. 

Техноекологія та радіоекологія 
Методи захисту атмосферного повітря від пилу. Методи захисту атмосферного 

повітря від паро- і газоподібних ЗР. Механічні методи очистки стічних вод. Біологічне 
очищення стічних вод. Фізико-хімічне очищення стічних вод. Вплив транспорту на 
довкілля. Вплив важкої та легкої промисловості на довкілля. Вплив гірничовидобувної та 
паливной промисловості на довкілля. Вплив сільського господарства на довкілля. Сучасна 
радіаційна ситуація в Україні. 

Екологічна безпека 
Поняття надзвичайних ситуацій. Класифікація надзвичайних ситуацій. Державна 

система забезпечення екологічної безпеки. Міжнародне законодавство щодо забезпечення 
екологічної безпеки. Соціальні аспекти забезпечення екологічної безпеки. Державна 
система управління екологічною безпекою. Державна політика щодо екологічної безпеки. 
Основні проблеми екологічної безпеки. Характеристика екологічної небезпеки. Основні 
заходи захисту населення і територій в умовах надзвичайної ситуації. 

 
Приклад тестових питань, що виносяться на вступні випробування 
Питання 1 блоку (середній рівень складності): 

Природні ресурси, за можливостями їхнього відтворення у природі, поділяють на… 
1. рудні й нерудні; 
2. земельні й лісові; 
3. вичерпні й невичерпні; 
4. відновлювані й невідновлювані. 
 
Питання 2 блоку (підвищений рівень складності): 

Знайдіть відповідності між групою параметрів довкілля та показником  якості поверхневих 
вод в системі моніторингу поверхневих вод  
 

1 хімічні А Азот амонійний 
2 гідрологічні Б Загальна біомаса 
3 біологічні В Витрати води 
4 фізичні Г запах 
  Д ІЗА 

  Е WQI 
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3. КРИТЕРІЇ  ОЦІНЮВАННЯ, СТРУКТУРА ОЦІНКИ 
 

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. 
Пакет екзаменаційних матеріалів містить 65 тестових питань різного рівня складності: 1-
БЛОК містить 60 тестів середнього рівня складності, кожен з яких оцінюється в 3 бали; 2-
БЛОК містить 5 тестів підвищеного рівня складності, кожен з яких оцінюється в 4 бали.  

 
Бали за окремими завданнями розподіляються наступним чином:  

1 блок 2 блок Сумма  
180 20 200 

 
«незадовільно» 0 – 99 Вступник розрізняє об'єкти вивчення. Вступник 

відтворює незначну частину навчального 
матеріалу, має нечіткі уявлення про об'єкт 
вивчення. Вступник відтворює лише частину 
навчального матеріалу; виконує елементарні 
завдання. 

«задовільно» 100 – 139 Вступник здатний до відтворення основного 
навчального матеріалу, може повторити за 
зразком певну операцію, дію. Вступник 
відтворює основний навчальний матеріал, 
здатний з помилками й неточностями дати 
визначення понять, сформулювати правила, 
визначення, поняття.. Вступник виявляє знання й 
розуміння основних положень навчального 
матеріалу. Відповідь його(її) правильна, але 
недостатньо осмислена. Вміє застосовувати 
знання при виконанні завдань за зразком. 

«добре» 140 – 179 Вступник правильно відтворює навчальний 
матеріал, знає основоположні теорії і факти, вміє 
наводити окремі власні приклади на 
підтвердження певних думок, частково 
контролює власні навчальні дії . Знання 
вступника є достатніми, він (вона) застосовує 
вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, 
намагається аналізувати, встановлювати 
найсуттєвіші зв'язки і залежність між явищами, 
фактами, робити висновки, загалом контролює 
власну діяльність. Відповідь його (її) логічна, хоч 
і містить певні неточності. Вступник добре 
володіє вивченим матеріалом, застосовує знання 
в стандартних ситуаціях, вміє аналізувати й 
систематизувати інформацію, використовує 
загальновідомі докази із самостійною і 
правильною аргументацією. 

«відмінно» 180 – 200 Вступник має повні, глибокі знання, здатний (а) 
використовувати їх у практичній діяльності, 
робити висновки, узагальнення. Вступник має 
гнучкі знання в межах вимог навчальних 
програм, аргументовано використовує їх у різних 
ситуаціях, вміє знаходити інформацію та 
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аналізувати її, ставити і розв'язувати проблеми. 
Вступник має системні, міцні знання в обсязі та в 
межах вимог навчальних програм, усвідомлено 
використовує їх у стандартних та нестандартних 
ситуаціях. Вміє самостійно аналізувати, 
оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, 
самостійно користуватися джерелами 
інформації, приймати рішення. 
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