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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Метою вступного випробування з “ Основи екології” є перевірка знань і відбір 

вступників для зарахування на навчання за ступенем магістра за спеціальністю 101 

Екологія (освітньо-професійна програма «Екологія») при прийомі на навчання на 

основі ступеня бакалавра за неспорідненою спеціальністю до ДВНЗ 

“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” у 2020 році. 

Програма містить основні питання з  комплексного іспиту з екології та перелік 

рекомендованої літератури.  

Наведений перелік питань, які виносяться на вступне випробування дасть 

можливість вступнику систематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися, на 

які питання треба звернути увагу при підготовці до вступного випробування. 

Перелік рекомендованої літератури сприятиме у пошуку і підборі джерел 

підготовки для вступного випробування. 

 

 

 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Основи екології» 
 

Вступ до фаху 

1. Галузі та перспективні напрямки сучасної екології. 

2. Теоретичні напрямки сучасної екології. 

3. Прикладний напрям екологічних досліджень. 

4. Модель фахівця-еколога з повною вищою освітою. 

5. Поняття про паспорт спеціальності, освітньо-професійну характеристику 

(ОКХ) та    освітньо-професійну програму (ОПП). 

6. Види екологічної діяльності. 

7. Сучасна проблематика екологічних досліджень. 

8. Провідні екологічні школи на Україні та за кордоном. 

9. Охорона природи та інвайронменталістика як галузі прикладної екології. 

10. Установи та організації, що займаються проблемами довкілля. 

11. Структура екологічної служби на Україні. 

12. Лабораторні та польові методи екологічних досліджень. 

13. Планування та проведення екологічних досліджень. 

14. Поняття про екологічне підприємництво. 

15. Поняття про професійну етику. 

 

Загальна екологія 

1. Популяція як загальнобіологічна одиниця.  

2. Структура популяцій. 

3. Забруднення і деградація ґрунтів. 

4. Геохімічні кругообіги в біосфері.  

5. Концепція клімаксу. 

6. Внутрівидова та міжвидова конкуренція.  

7. Поняття про біоморфи.  



8. Взаємодія клімату і рослинності.  

9. Онтогенез особини і його характеристика.  

10. Червона книга України.  

11. Закон оптимуму, його характеристика.  

12. Моніторинг та його характеристика.  

13. Екологічна ніша.  

14. Поняття про біохімічні цикли. 

15. Основні екологічні закони та їх база. 

 

 

Економіка природокористування 

1. Коли і ким було вперше введено термін «екологія? 

2. Що розуміють під поняттям «природне середовище»? 

3. Основні завдання економіки природокористування. З якими науками тісно 

пов’язана «економіка природокористування»? 

4. Основні складові природного середовища та їх характеристика. 

5. Поняття про природні ресурси. Класифікація природних ресурсів. Яка різниця 

між природними ресурсами і природними умовами і який між ними взає-

мозв’язок? 

6. Контроль якості природного середовища. Що собою представляють показники 

ГДК і ГДВ? Поняття про ефект сумації при забрудненні атмосферного повіт-

ря. 

7. Що таке запаси природних ресурсів. Запаси корисних копалин і поділ їх на ка-

тегорії за рівнем достовірності вивчення. 

8. Види правової відповідальності за порушення законодавства про охорону на-

вколишнього середовища та використання природних ресурсів. 

9. Що таке наднормативний викид забруднюючих речовин у навколишнє сере-

довище і в яких одиницях вимірюється його потужність? 

10. Обчислення нормативів збору за забруднення атмосферного повітря стаціона-

рними джерелами забруднення. 

11. Обчислення нормативів збору за забруднення атмосферного повітря пересув-

ними джерелами забруднення. 

12. У яких розмірах і куди платники перечислюють кошти зі збору сплати за за-

бруднення. 

13. Обчислення нормативів збору за забруднення водних об’єктів. 

14. Обчислення нормативів збору за розміщення відходів. 

15. З яких коштів здійснюється сплата збору за забруднення навколишнього сере-

довища платниками? 

16. Як здійснюється розрахунок розмірів відшкодування збитків за наднормативні 

викиди забруднюючих речовин в атмосферу? 

17. Де застосовуються у розрахунках величина мінімальної заробітної плати, а де 

неоподаткованого мінімуму доходів? 

18. Бонітування ґрунтів і бальна оцінка їх родючості. 

19. Як розраховується розмір відшкодування шкоди, завданої земельним ресур-

сам? 

20. Класифікація природно-заповідних територій і об’єктів в Україні. 



21. Як обчислюється розмір відшкодування шкоди, завданої природно-заповідним 

територіям і об’єктам? 

22. На які групи близькі за призначенням або геологічними особливостями та 

умовами експлуатації поділяються родовища корисних копалин для плати за 

користування надрами при видобуванні корисних копалин? 

23. Порядок обчислення плати за користування надрами при видобуванні нафти, 

конденсату, природного газу, термальних і промислових підземних вод, ропи, 

мінеральних грязей та мулу. 

24. Порядок обчислення плати за користування надрами при видобуванні мінера-

льної підземної води. 

25. Як накладаються штрафи на громадян і посадових осіб за екологічні адмініст-

ративні правопорушення. 

26. Чим між собою відрізняються сплата збору за забруднення навколишнього се-

редовища за користування природними ресурсами і відшкодування збитків, 

заподіяних державі в результаті порушення законодавства про охорону навко-

лишнього середовища? 

 

Екологічна експертиза 

1. Поняття про комплексну державну експертизу. 

2. Об’єкти, затвердження проектів будівництва яких не потребує висновку ком-

плексної державної експертизи. 

3. Види діяльності та об’єкти, що становлять підвищену екологічну небезпеку. 

4. Екологічна експертиза в Україні. Її мета та основні завдання. 

5. Об’єкти і суб’єкти екологічної експертизи. 

6. Загальні вимоги до проведення екологічної експертизи. 

7. Участь громадськості у процесі екологічної експертизи. 

8. Державна екологічна експертиза. 

9. Об’єкти державної екологічної експертизи. 

10. Спеціальні вимоги до документації на об’єкти державної екологічної експер-

тизи. 

11. Органи державного управління в галузі екологічної експертизи та їх компете-

нція. 

12. Компетенція спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої 

влади з питань екології та природних ресурсів. 

13. Права та обов’язки експерта екологічної експертизи. 

14. Гарантії незалежності експерта екологічної експертизи. 

15. Права та обов’язки замовників екологічної експертизи. 

16. Процедура проведення екологічної експертизи.  

17. Умови і підстави проведення державної екологічної експертизи.  

18. Вимоги до Заяви про екологічні наслідки діяльності та матеріалів оцінки 

впливу на навколишнє природне середовище.    

19. Шляхи проведення державної екологічної експертизи та її строки. 

20. Висновки державної та громадської екологічної експертизи.   

21. Фінансування екологічної експертизи.      

22. Правопорушення в галузі екологічної експертизи.  

23. Заявки на проведення державної екологічної експертизи.       

24. Прийняття документації на державну екологічну експертизу.  



25. Порядок погодження документації, яка передається на державну екологічну 

експертизу. 

 

Організація управління в екологічній діяльності 

1. Дайте визначення понять «методи управління» та «методи екологічного 

управління». 

2.Назвіть і охарактеризуйте основні  функції  управління екологічною 

діяльністю. 

3.Назвіть і розкрийте  зміст видів екологічного управління. 

4.Дайте визначення державній системі екологічного управління. 

5.Назвіть цільові функції державного екологічного  управління. 

6.Які повноваження покладені  на Міністерство екології та природних ресурсів 

України? 

7. Які спеціальні структури функціонують  у складі Міністерства екології? 

8. На яких принципах ґрунтується  управління охороною навколишнього 

середовища? 

9. Які принципи покладені  в основу екологічної паспортизації? 

10. Яке місце системи корпоративного  екологічного управління  в загальній 

системі екологічного управління? 

11.Яка функціональна структура системи КЕУ? 

12.Які спеціальні функції характерні для системи КЕУ? 

13.Яке значення і особливості системи місцевого екологічного управління ? 

14.Які управлінські механізми забезпечують ефективність  функціонування  

системи місцевого екологічного управління. 

15.Яке призначення громадських екологічних організацій  в Україні  та світі. 

16. Які функції  громадського екологічного управління ви знаєте? 

17.На яких принципах формується система басейнового управління? 

18.На яких принципах функціонує  система управління екологічною безпекою? 

19.У чому полягає особливість  інформаційної системи  екологічного управління? 

20.Яка функціональна структура  еколого-інформаційних систем? 

21.Які  види екологічного картографування ви знаєте? 

22.Класифікація міжнародних екологічних організацій. 

23.В чому полягають  екологічні  аспекти  діяльності ООН? 

24.Сфера діяльності неурядових екологічних організацій. 

 

Моніторинг довкілля 

1. Проаналізуйте методи спостережень за рівнем забруднення природного 

середовища. 

2. Проаналізуйте сучасний стан поверхневих вод України. 

3. Охарактеризуйте альфа-, гамма- і бета-випромінювання. 

4. Визначте переваги методу біоіндикації над інструментальними методами 

оцінки стану природного середовища. 

5. Охарактеризуйте принципи класифікації систем моніторингу. 

6. Визначте відмінності між пунктами спостережень різних категорій і правила 

розташування контрольних створів. 

7. Дайте оцінку антропогенного впливу меліорацій на природні комплекси. 

8. Охарактеризуйте рівні та предмети спостережень екологічного моніторингу. 



9. Проаналізуйте основні вимоги до організації спостережень за забрудненням 

атмосферного повітря. 

10. Охарактеризуйте основні складові та завдання радіоекологічного 

моніторингу. 

11. Оцініть екологічний стан Чорного та Азовського морів. Наведіть приклади 

деградації екосистем цих водних об'єктів і назвіть фактори, що спричиняють цей 

процес. 

12. Охарактеризуйте кліматичний моніторинг. Проаналізуйте основні його 

розділи. 

13. Проаналізуйте спільні і відмінні ознаки програм спостережень на 

стаціонарних, маршрутних та підфакельних постах спостережень. 

14. Охарактеризуйте повну і скорочену програми спостережень за 

гідробіологічними показниками. 

15. Визначте сутність методів прогнозування. Обґрунтуйте мету прогнозування 

стану довкілля. 

16. Обґрунтуйте необхідність метеорологічних спостережень при відборі проб 

повітря? 

17. Проаналізуйте спільні і відмінні ознаки обов'язкової, скороченої-1, 

скороченої-2 і скороченої-3 програм спостережень за гідрологічними та 

гідрохімічними показниками. 

18. Охарактеризуйте систему показників біологічного і геохімічного моніторингу 

морського середовища. 

19. Охарактеризуйте основні джерела забруднення поверхневих вод. 

20.Проаналізуйте основні причини погіршення якості земель. 

21. Визначте сутність радіохімічного і радіометричного методів радіаційного 

контролю. 

22. Визначте критерії, за якими розрізняють біоекологічний, геоекологічний, 

біосферний та біогеохімічний види моніторингу.      

23. Проаналізуйте, у який спосіб відбувається забруднення атмосферного повіт-

ря? Які джерела забруднення є основними? 

24. Охарактеризуйте об'єкти ґрунтового моніторингу. 

25. Охарактеризуйте особливості фонового моніторингу та його роль в 

оцінюванні та прогнозуванні глобального стану біосфери.      

26. Обґрунтуйте принцип, за яким  класифікують забруднюючі речовини в 

системі глобального моніторингу навколишнього середовища? 

27. Проаналізуйте вимоги, які висуваються до мережі моніторингу якості повер-

хневих вод. 

28. Визначте показники, які необхідно вивчати при обстеженні забруднених 

радіонуклідами сільськогосподарських угідь? 

28. Визначте сутність кліматичного моніторингу та охарактеризуйте його 

завдання.      

29. Визначте, для чого призначені стаціонарні, маршрутні, підфакельні пости 

спостережень. 

30. Охарактеризуйте основні завдання та мету ґрунтового моніторингу. 

31. Проаналізуйте способи за якими проводять відбір і підготовку зразків 

біологічних матеріалів для біоіндикаційних досліджень. 

 



Екологічне право 

1. Поняття, предмет та система екологічного права. 

2. Загальна характеристика джерел екологічного права. 

3. Форми власності на природні ресурси.Право власності народу України. 

4. Поняття та принципи права природокористування. 

5. Система та особливості екологічних прав громадян України. 

6. Поняття, види, суть та особливості управління в галузі охорони навко-

лишнього природного середовища. 

7. Органи спеціальної компетенції в галузі охорони і раціонального викори-

стання природних ресурсів. 

8. Участь громадськості в прийнятті управлінських рішень у галузі охорони 

довкілля. 

9. Поняття та система функцій екологічного управління. 

10. Поняття, суть, мета і принципи екологічної експертизи. 

11. Поняття та види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення. 

12. Правові заходи охорони земель. 

13. Надра як об,єкт правової охорони і використання. 

14. Управління і контроль у галузі охорони атмосферного повітря. 

15. Поняття і види права водокористування. 

16. Правовий режим здійснення мисливства та полювання. 

17. Право власності на ліси та право користування лісами. 

18. Поняття, ознаки та елементи екологічної мережі України. 

19. Поняття, особливості та склад природно-заповідного фонду України. 

20. Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації. 

 

Моделювання й прогнозування стану довкілля 

1. Поняття про модель та моделювання. 

2. Підходи до вивчення властивостей і функцій моделей. Класифікація моде-

лей. 

3. Принципи стохастичного моделювання. 

4. Поняття про прогноз та прогнозування. 

5. Класифікація прогнозів та методів прогнозування. 

6. Використання примусових і передатних функцій для моделювання природ-

них процесів. 

7. Фізичні моделі в екології. Поняття про мікрокосми. 

8. Особливості застосування регресійного аналізу у здійсненні прогностичних 

оцінок. 

9. Аналогове та імітаційне моделювання 

10. Розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері. Основи прогнозу забруд-

нення атмосферного повітря. 

11. Математичні засоби побудови моделей. Використання методів лінійної ал-

гебри, апарату диференціальних та інтегральних рівнянь при моделюванні 

екологічних процесів. 

12. Моделі структури потоку (модель ідеального витіснення, модель ідеального 

перемішування, дифузійна модель). 

13. Моделі динаміки популяцій в часі. 

14. Моделі якості води. 



15. Роль і місце математичного моделювання в екології. 

 

Ландшафтна екологія 

1. Об’єкт, предмет, завдання і принципи ландшафтної екології. 

2. Властивості ландшафтних систем. 

3. Структура і компоненти ландшафту. 

4. Мозаїка ландшафту. Її кількісний аналіз, фактори, що зумовлюють ландшафт-

ну мозаїку. Порушення ландшафтної мозаїки. 

5. Екотони і їх роль у ландшафті. 

6. Біорізноманіття природних і змінених ландшафтів. 

7. Розподіл видів за градієнтами середовища. 

8. Закономірності просторового розміщення угрупувань. 

9. Абстрактна модель хижак-жертва в ландшафті. 

10. Зміни ландшафтів. Основні приклади. 

11. Екологічне моделювання із застосуванням комп’ютерних программ. 

12. Природні системи тундри, тайги. Їх ландшафтна характеристика. 

13. Природні системи лісу, їх ландшафтна характеристика. 

14. Природні системи лісостепу і степу, їх ландшафтна характеристика. 

15. Природні системи тропіків, їх ландшафтна характеристика. 

16. Природні прісноводні екосистеми: стоячі водойми, проточні водойми. 

17. Морські екосистеми: відкрите море, скелясті узбережжя, коралові рифи. 

18. Гірські екосистеми, їх ландшафтна характеристика. 

19. Міські антропогенні системи. Фактори формування екологічних властивостей 

міських ландшафтів. 

20. Сільські антропогенні системи. Агроландшафт, його характеристика. 

 

Техноекологія 

1. Походження техносфери. 

2. Співвідношення понять техносфера, біосфера та ноосфера. 

3. Техногенне забруднення довкілля.  

4. Ступінь забруднення навколишнього природного середовища.  

5. Промисловість, її вплив на довкілля. 

6. Енергетика, її вплив на довкілля. Вплив ТЕС на довкілля. 

7. Сільське господарство, його вплив на довкілля. 

8. Транспорт, його вплив на довкілля. 

9. Військова діяльність як фактор техногенного впливу. 

10. Наукова діяльність як фактор техногенного впливу. 

11. Основні джерела забруднення атмосфери. 

12.  Розсіювання забруднюючих речовин у атмосфері.  

13. Контроль і нормування забруднення атмосферного повітря.  

14. Проблеми поводження з токсичними відходами.       

15. Проблеми поводження з твердими побутовими відходами.    

16. Проблеми радіоактивних відходів та забруднення морів.  

17. Міжнародна торгівля відходами.             

18. Основні джерела забруднення гідросфери. 

19. Міграція забруднюючих речовин у водних об’єктах.  

20. Контроль і нормування забруднення вод.  



21. Види альтернативних джерел енергії. 

22. Гідроенергетика. 

23. Геліоенергетика. 

24. Вітрова енергетика. 

25. Біопаливо. 

 

Екологічна безпека 

1. Екологічна безпека як невід’ємна складова національної безпеки держави. 

2. Понятійно-категоріальний апарат екологічної безпеки. 

3. Типи, класи та види екологічних небезпек. 

4. Принципи, рівні, риси та критерії  екологічної безпеки. 

5. Поняття про катастрофу, аварію та стихійне лихо. 

6. Загальна характеристика екологічних небезпек природного типу. 

7. Техногенний клас екологічних небезпек. 

8. Радіаційна безпека держави. 

9. Ресурсно-екологічна безпека людства в контексті реалізації стратегії еколо-

гічної безпеки. 

10. Військова діяльність та екологічна безпека. 

11. Державна політика України у сфері забезпечення екологічної безпеки. 

12. Поняття про токсикологічну безпеку. 

13. Нормативно-правова база забезпечення екологічної безпеки України. 

14. Екологічний ризик та способи його оцінки. 

15. Хімічне, біологічне та деструктивне  забруднення довкілля як джерело ви-

никнення екологічних небезпек. 

16. Державна система екологічної безпеки. 

 

Заповідна справа 

1. Категорії природно-заповідних територій та об’єктів в Україні 

2. Природні заповідники, їх основні завдання. 

3. Біосферні заповідники,їх основні завдання, функціональне зонування. 

4. Заповідні території поліфункціонального призначення: національні при-

родні та регіональні ландшафтні парки. Функціональне зонування тери-

торії. 

5. Штучно створені об’єкти природно-заповідного фонду. 

6. Екологічна та соціальна роль природно-заповідних територій 

7. Етапи розвитку заповідної справи. 

8. Природно-заповідна мережа України. 

9. Природно-заповідна мережа Івано-Франківщини. 

10. Вимоги чинного законодавства України щодо охорони природно-

заповідних територій та об’єктів. 

 

Екологія міських систем 

1. Урбоекологія як напрям наукових досліджень. 

2. Джерела та шляхи, історія та перспективи урбанізаційних процесів. Фено-

мен гіперурбанізації. 

3. Проста і складна формула системи «місто». Їх інтерпретація. Джерела та на-

слідки впливу урбогенних факторів на водні об’єкти міських територій. 



4. Зонування та класифікація урбоекосистем. 

5. Місто і його ґрунтовий покрив. Класифікація міських ґрунтів. 

6. Загальна характеристика фітоценотичного покриву міста і приміської зони. 

7. Особливості повітряного басейну міських територій. 

8. Окультуреність міських біогеоценозів. Поняття про гемеробій. 

9. Урбогенні пошкоджуючи фактори та фітовітальність. 

10. Чинники формування мікроклімату міських територій. Полютантно-

забруднювальний фактор.  

11. Фізичне забруднення міських територій. 

12. Методологічні принципи організації екологічного моніторингу у містах. 

13. Вплив урбогенних чинників на здоров’я людських популяцій. 

14. Особливості формування та функціональна роль фауни в урбоекосистемах. 

15. Особливості мікробіоценозів урбоекосистем. 

16. Шляхи оптимізації міського природного середовища міст. 

 

Нормування антропогенного навантаження на природне середовище 

1. Основні характеристики  екологічного нормування. 

2. Що характеризують нормативи екологічної безпеки? 

3. Назвати показники нормування забруднюючих речовин  водних об’єктів. 

4. Назвати показники нормування забруднюючих речовин  в повітрі. 

5. Назвати показники нормування  накопичення відходів. 

6. Назвати показники нормування екологічної безпеки. 

7. Вимоги і нормативи до якості води  господарсько-питного призначення. 

8. Нормативи якості води  водойм рибогосподарського призначення. 

9. Оцінка стану повітряного середовища. Індекс  забруднення  атмосфери. 

10. Охарактеризуйте  чотири класи  небезпечності  нормованих речовин. 

11. Основні типи  комбінованої дії хімічних речовин  промислових відходів. 

12. Основні напрямки  нормування забруднюючих речовин в ґрунті. 

13. Нормативи пестицидного навантаження ґрунту. 

14. Різновиди гранично допустимих викидів. 

15. Порядок визначення ГДВ для викидів  з джерел з прямокутним  устям. 

16. Порядок визначення ГДВ для викидів  з багато ствольної труби. 

17. Що розуміється  під ГДС. 

18. Встановлення ГДС для скидання стічних вод  в межах населеного пункту. 

19. За яких обставинах використовують тимчасово узгоджені скиди. 

20. Назвіть документи, що регламентують нормування зборів і плати викиди та 

скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів. 

21. Інструменти економічного  механізму охорони навколишнього середовища. 

22. Порядок встановлення нормативів збору  за забруднення НПС і погіршення 

якості  природних ресурсів. 

23. Як визначаються суми збору за викиди стаціонарними джерелами забруднення. 

24. Як визначаються суми збору  за скиди. 

25. Як визначаються суми збору за викиди пересувними джерелами забруднення. 

26. Як визначаються суми збору  за розміщення відходів. 

27. Які заохочувальні заходи передбачає матеріальне стимулювання. 
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