




1. МЕТА І ЗАДАЧІ ВИПРОБУВАННЯ 

 

1.1. Мета випробування – визначення здібностей абітурієнтів для 

опанування освітньо-професійної програми «Екологія» для здобуття ступеня 

бакалавра зі спеціальності 101 «Екологія». 

1.2. Основними задачами вступного випробування є оцінка теоретичної 

підготовки абітурієнта з питань основ екології та охорони навколишнього 

середовища; виявлення навичок з питань вирішення прикладних задач 

забезпечення екологічної безпеки населення та охорони навколишнього 

природного середовища. 

1.3. Абітурієнти повинні: 

знати:  

основні закони, правила та завдання екології; основні антропогенні 

фактори впливу на навколишнє середовище; державні нормативні 

документи; основну довідкову літературу до питань, що вивчаються. 

вміти: 

аналізувати і розв'язувати завдання, що передбачають визначення впливу 

антропогенної діяльності на абіотичні та біотичні складові довкілля; 

визначати поведінку забруднювачів в навколишньому природному 

середовищі згідно законів екології. 

 

2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

1. Основні закони екології Баррі Коммонера. 

2. Види забруднення навколишнього середовища: інгредієнтне, 

параметричне, біоценотичне, стаціально-деструктивне. 

3. Біогеохімічні показники міграції хімічних елементів. 

4. Радіаційний вплив на людину та біоту, характеристики за якими він 

визначається. 



5. Радіоактивність хімічних елементів: закон радіоактивного розпаду, α-та 

β-розпади. 

6. Природно-заповідний фонд та його структура. 

7. Визначення шумових характеристик локального джерела шуму. 

8. Інгредієнтне забруднення абіотичних складових навколишнього 

середовища. 

9. Гранично допустима концентрація (ГДК): поняття, види, шляхи 

досягнення. 

10. Самоочищення природних вод. 

11. Фільтрація забруднюючих речовин з грунтовими водами. 

12. Колообіги найбільш поширених хімічних елементів (О, С, N, P). 

13. Характеристики біохори. 

14. Структура біоценозу. 

15. Закон толерантності (Шелфорда). 

16. Правило лімітуючого фактору (Лібіха). 

17. Визначення реакції середовища (рН). 

18. Поняття екологічного моніторингу. 

19. Класифікація екологічних факторів. 

20. ГДК забруднюючих речовин у воді, гранично допустимий скид (ГДС). 

21. ГДК забруднюючих речовин у повітрі, гранично допустимий викид 

(ГДВ). 

22. Нормування якості ґрунту. 

23. Правило екологічної піраміди. 

24. Малий біологічний та великий геологічний колообіги хімічних 

елементів. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 



Вступне випробування проводиться у письмовій тестовій формі. 

Абітурієнт на початку випробування отримує пакет документів, до складу 

якого входять: екзаменаційний білет, аркуш відповідей та вкладка. 

Екзаменаційний білет містить 15-ть питань та по 5-ть фіксованих відповідей до 

кожного питання (тільки одна відповідь є правильною). 

Протягом фіксованого часу вступнику належить виконати запропоновані 

тестові завдання. На виконання завдань надається 60 хвилин. 

Усі відповіді повинні бути занесені до основного поля аркуша відповідей 

у вигляді будь-якої позначки в області чотирикутника, що відповідає номеру 

правильної, на вашу думку, відповіді. 

Якщо вступник зробив помилку на основному полі аркуша відповідей, 

необхідно виправити їх, скориставшись полем для виправлення помилок, яке 

розташовано в правій частині аркуша відповідей. Для виправлення відповідей, 

які вступник вважає за неправильні, необхідно поставити будь-яку позначку у 

чотирикутник поля для виправлення помилок відповідно до питання з 

неправильною, на думку абітурієнта, відповіддю в основному полі. Надані 

відповіді в межах поля для виправлення помилок будуть зараховані замість 

відповідних, поданих на основному полі для відповідей. 

Оцінювання знань вступників за результатами тестування здійснюється за 

шкалою від 100 до 200 балів (100 + сума отриманих балів з тестування). В 

залежності від складності питань кожне з них оцінюється наступним чином: 

питання з 1-го по 7-ме включно оцінюється в 4-ри бали; з 8-го по 13-те включно 

– у 8-м балів; 14-те та 15-те питання оцінюються в 12 балів кожне.  
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