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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Екологія (грец. «ойкос» - дім, житло та грец. «логос» - вчення) – наука про 

взаємодію тварин, рослин, мікроорганізмів між собою із абіотичним 

середовищем, про зв’язки в екосистемах, про структуру та функціонування 

екосистем.  

Сучасна екологія – це одна з фундаментальних наук про взаємовідносини 

живої і неживої природи, нова філософія людства, про середовище нашого 

проживання, його живі і неживі компоненти, їхній взаємозв’язок, що формує 

умови життя та розвитку усіх екосистем;  узгодження природи і людини, що має 

базуватися на ідеях самообмеження й самозбереження, Людина пов'язана з 

природним середовищем тисячами ниток. Ми дихаємо киснем, утвореним 

зеленими рослинами в процесі фотосинтезу, а вуглекислий газ, що виділяється 

при диханні й усіх видах горіння, у свою чергу поглинається зеленими 

рослинами, які синтезують за його допомогою органічні речовини. Ці органічні 

речовини - основа нашої їжі, кормів тварин і база для багатьох видів технічної 

переробки. 

Метою курсу є формування у здобувачів екологічного світогляду, знань 

про взаємодію живих організмів, їх популяцій та угруповань між собою та із 

навколишнім середовищем, особливості функціонування екосистем різних 

ієрархічних рівнів під впливом природних та антропогенних факторів, а також 

екологічних основ збалансованого природокористування. 

Предмет вивчення екології є популяції і угрупування. Іншими словами  

вона вивчає сукупність живих організмів, які взаємодіють  між собою, 

утворюючи з оточуючим середовищем певну єдність, в межах якої здійснюється 

процес трансформації енергії й органічної речовини.  Термін популяція ( від лат 

популюс - народ) використовувався для визначення груп людей, а в екології 

характеризує групу особин будь-якого виду.  

Основні завдання екології: 

 Вивчення загального стану сучасної біосфери, умов його 

формування та причин змін під впливом природних і антропогенних факторів; 

 Прогнозування динаміки стану біосфери в часі і просторі. 

 Розробка з урахуванням основних екологічних законів шляхів 

гармонізації взаємовідносин людського суспільства і природи, збереження 

здатності біосфери до самоочищення, саморегуляції й самовідновлення. 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 
 

Рівень Бали Характеристика усних відповідей 

 

 

Не склав 

0 – 99 Вступник називає окремі екологічні явища та 

об’єкти й за допомогою екзаменатора 

знаходить відмінності між ними. 
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 Початковий 100 Вступник називає окремі екологічні явища та 

об’єкти й за допомогою екзаменатора 



 

знаходить відмінності між ними. 

101 – 109 Вступник відтворює незначну частину 

навчального матеріалу, має нечіткі уявлення 

про екологічні об’єкти та явища; з допомогою 

екзаменатора орієнтується в них. 

110 – 119 Вступник відтворює частину навчального 

матеріалу, виконує елементарні екологічні 

завдання, самостійно називає окремі 

екологічні поняття. 

Середній 120 – 129 Вступник за допомогою екзаменатора 

відтворює основний навчальний матеріал. 

Називає компоненти навколишнього 

середовища та складові господарської 

діяльності, їх вплив на довкілля. 

Середній 130 – 139 Вступник відтворює основний навчальний 

матеріал, здатний описувати екологічні 

об’єкти чи явища за типовим планом, 

допускаючи помилки; характеризує окремі 

екологічні об’єкти та явища, що передбачені 

навчальною програмою. 

140 – 149 Вступник виявляє знання і розуміння 

основних екологічних положень, відтворює 

навчальний матеріал з незначними 

порушеннями послідовності характеристик 

екологічних об’єктів та явищ. На середньому 

рівні володіє екологічною номенклатурою. 

Разом з тим, вступник виявляє в процесі 

викладу недостатнє оволодіння екологічними 

методами (мінус 2 бали); не застосовує 

ресурсооцінкового підходу (мінус 2 бали); не 

дає характеристики типологічних 

особливостей, рис та ознак природних систем 

та міжгалузевих комплексів(мінус 2 бали);  не 

висвітлює власний підхід, не розкриває 

авторське бачення екологічних проблем 

(мінус 2 бали). 

Достатній 150 – 159 Вступник у цілому правильно відтворює 

навчальний матеріал і має достатні екологічні 

знання для вирішення нескладних завдань. 

Має чіткі уявлення про природні та суспільні 

явища; достатньо володіє матеріалом. 

160 – 169 Вступник відтворює основні екологічні 

поняття, встановлює найсуттєвіші зв’язки і 

залежності між природними та суспільними 

процесами та явищами. Логічно відтворює 

засвоєний матеріал, допускаючи певні 



 

неточності. Робить прості висновки. 

Застосовує здобуті знання на практиці. 

Володіє обов’язковою екологічною 

номенклатурою. Користується науковою 

термінологією, аргументує свої твердження 

та висновки. Вільно володіє матеріалом. 

170 – 179 Вступник добре володіє навчальним 

екологічним матеріалом, вміє його 

аналізувати, може застосовувати його для 

виконання практичних завдань; має чіткі 

уявлення про компоненти природи і 

просторову організацію господарства; 

пояснює причинно-наслідкові зв’язки в 

природі і господарській діяльності; вміло 

використовує матеріал.  

Високий 180 – 189 Вступник усвідомлює сучасну екологічну 

ситуацію світу, здійснює оцінку природних і 

суспільних процесів та явищ, передбачених 

програмою; розуміє прикладний характер 

екологічних знань, дає розгорнуту відповідь 

та робить узагальнені висновки; вільно 

відбирає і узагальнює необхідну екологічну 

інформацію, оперує більшістю екологічних 

понять; вільно володіє екологічними 

знаннями, користується методами наукового 

аналізу екологічних явищ і процесів, 

характеризує їх риси та форми виявлення. 

Висловлює та аргументує своє ставлення до 

альтернативних поглядів на більшість 

поставлених питань. 

190 – 199 Вступник має глибокі знання про об’єкт 

вивчення, застосовує наукову термінологію, 

аргументує свої твердження і висновки, вміє 

працювати з різними додатковими джерелами 

екологічної інформації; на високому рівні 

аналізує та використовує матеріал. При цьому 

допускає незначні похибки при викладі 

причинно-наслідкових екологічних зв'язків, 

що знижує його оцінку на 2 бали. 

200 Вступник володіє ґрунтовними екологічними 

знаннями, використовує міжпредметні 

зв’язки, висловлює та аргументує власне 

ставлення до різних поглядів на об’єкт 

вивчення; самостійно аналізує природні та 

суспільні явища, робить відповідні висновки і 



 

узагальнення; здатний розв’язувати 

проблемні завдання; вільно володіє 

інформацією та творчо її використовує. Може 

запропонувати сучасну екологічну ідею та 

змоделювати ситуацію, здатен передбачати, 

прогнозувати і розв'язувати проблемні 

завдання. 

 

СТРУКТУРА ОЦІНКИ 

 

Питання екзаменаційного білета оцінюється за шкалою від 0 до 200 балів. 

Загальна оцінка за вступне випробування визначається як середнє арифметичне 

оцінок за кожне питання поділене на кількість питань екзаменаційного білету. 

 

ЗМІСТ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ 

Становлення і розвиток моніторингу довкілля як галузі екологічної 

науки 

Сутність, об’єкт, предмет, методи моніторингу довкілля. Історичні аспекти 

становлення моніторингу довкілля як екологічної науки. 

Класифікація систем моніторингу довкілля 

Види систем моніторингу довкілля. Рівні екологічного моніторингу та 

об’єкти. Класифікація систем моніторингу в контексті спостережень. 

Характеристика державної системи моніторингу довкілля в Україні 

Сучасне визначення поняття системи державної системи моніторингу 

довкілля (ДСМД). Мета, завдання та принципи функціонування ДСМД. Складові 

елементи ДСМД. 

Моніторинг впливу антропогенних факторів на довкілля 

Забруднення та забруднювачі довкілля. Антропогенний вплив на довкілля. 

Моніторинг кризових екологічних ситуацій. Моніторинг радіаційно-забруднених 

територій. 

Моніторинг як система оцінки стану довкілля 

Якість природного середовища. Основні положення нормування 

антропогенного навантаження на природне середовище. Система екологічного 

нормування. Оцінка екологічного стану навколишнього середовища. 

Джерела екологічної інформації 
Визначення екологічної інформації. Організації - джерела екологічної 

інформації. Літературні джерела екологічної інформації. Доступ до екологічної 

інформації. 

Основні етапи роботи з інформацією 
Поняття інформаційного проекту. Мета інформаційної роботи. Збір та 

оцінка джерел інформації. Обробка й систематизація інформації. Інтерпретація 

зібраної інформації. Подання й поширення інформації. 

Біологічний моніторинг довкілля 



 

Сутність і організація біомоніторингу. Загальні принципи використання 

біоіндикаторів. Особливості використання живих організмів в якості 

біоіндикаторів. Біологічні індекси та коефіцієнти в індикаційних дослідженнях. 

Оцінювання якості складових довкілля. Біотестування складових довкілля. 

Основні методи біотестування. Практичне застосування біотестування. 

Моніторинг атмосфери 
Екологічна безпека атмосфери. Задачі моніторингу забруднення 

атмосферного повітря.  Організація робіт зі збору інформації. Методологія 

відбору проб. Технічні засоби відбору проб повітря. Методологія спостережень 

за радіоактивним забрудненням атмосфери.  

Моніторинг ґрунтів 
Види моніторингу ґрунтів в Україні. Об’єкти та методи досліджень. 

Технологія відбору проб. Організація і проведення моніторингу земельних 

ресурсів. 

Моніторинг гідросфери 
Задачі моніторингу водних об’єктів. Мережі спостережень поверхневих 

водойм. Організація санітарно-гігієнічного моніторингу водних об’єктів при 

водоспоживанні. Методи відбору проб підземних вод. Відбір проб атмосферних 

опадів. Відбір проб води у вигляді льоду. Відбір проб донних відкладень. 

Методи й засоби відбору проб поверхневих вод. Удосконалення та розвиток 

державного моніторингу вод. 

Моніторинг лісових екосистем 
Ліс – легені планети. Антропогенне навантаження на лісові екосистеми. 

Задачі  моніторингу лісових екосистем. Особливості проведення моніторингу 

лісових екосистем. Моніторинг тваринного світу. Законодавча база з питань 

охорони рослинного і тваринного світу в Україні. 

Моніторинг радіаційної ситуації в Україні 
Характеристика радіаційної ситуації в Україні. Радіаційне забруднення 

атмосферного повітря. Радіаційне забруднення поверхневих вод. Забруднення 

ґрунтів. Забруднення сільськогосподарської продукції. Дози опромінювання 

населення України. 

Європейські системи екологічного моніторингу 

Європейське агентство по навколишньому середовищу. Основні завдання 

ЕЕА й EIONET. Продукти й послуги, які надаються ЕЕА. Завдання європейської 

інтеграції для України 

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 

Загальні положення дисципліни екологічна безпека 

Основні поняття екологічної безпеки. Завдання та роль екологічної безпеки 

як навчальної дисципліни та як форми діяльності. Ідентифікація небезпек. 

Методи ідентифікації небезпек. Ризик. Класифікація інженерних ризиків за їх 

ознаками. 

Надзвичайні ситуації та їх класифікація 

Загальні положення про надзвичайні ситуації (НС) (небезпечна подія, 

катастрофа, аварія, пожежа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, епіфітотія). 

Класифікація надзвичайних ситуацій на території України 

Найважливіші фактори аварій та катастроф в Україні і в країнах 



 

ближнього та дальнього зарубіжжя 
Причини виникнення надзвичайних ситуацій. Основні проблеми 

забезпечення пожежної та вибухонебезпеки. Вплив високого рівню 

економічного розвитку країн дальнього зарубіжжя на імовірність виникнення 

аварій і катастроф техногенного походження. 

Характерні особливості сучасних і майбутніх НС, аварій (А) і катастроф 

(К). 
Характерні особливості сучасних НС, А і К. Етапи НС. Державні органи 

протидії НС. Особливо уразливі території, акваторії, об’єкти, що підлягають 

впливу НС. 

Екологічні проблеми атмосферного повітря 

Атмосфера. зміна клімату і порушення енергетичного балансу планети. 

Загальний стан повітряного середовища в Україні. Головні забруднювачі 

атмосферного повітря в Україні. Рівень хімічної небезпеки у різних регіонах 

України. 

Екологічні проблеми природних вод України 

Водні ресурси України. Найбільш важливі екологічні проблеми природних 

вод на території України. Відповідність питної води державним стандартам. 

Загрози гідродинамічної небезпеки регіонів України та проблеми збереження 

водних ресурсів. Очистка стічних вод. 

Агроекологічна оцінка ґрунтів 

Грунт. Агроекологічний потенціал ґрунтів. Найбільш загрозливі для ґрунтів 

України природно-антропогенні процеси. Характер техногенного забруднення 

ґрунтів. Агроекологічне зонування території України. 

Ресурсно-екологічна безпека України 

Ресурсно-екологічна безпека. Стратегія гарантування ресурсо-екологічної 

безпеки соціально-економічного розвитку України. Спрямованість і зміст 

взаємодії суспільства, його виробництва з навколишнім природним 

середовищем. Макроекономічні аспекти ресурсо-екологічної безпеки України. 

Техногенно-радіаційна небезпека в Україні 

Природна радіоактивність. Радіаційний фон та дози опромінення в Україні. 

Ускладненість радіоекологічної ситуації після аварії на ЧАЕС. Рівень радіаційної 

небезпеки у різних регіонах України. Правила гігієни і харчування в радіаційній 

зоні. 

Еколого-техногенні проблеми промислових та побутових відходів 

Загальна характеристика техногенно-екологічної ситуації в Україні. 

Екологічні проблеми житлово-комунального господарства. Водопостачання і 

водовідведення. Методи підвищення екологічної безпеки у житлово-

комунальному господарстві. Класифікація відходів. Використання і 

знешкодження твердих промислових і побутових відходів. Утилізація твердих 

побутових відходів. Новітні технології накопичення і переробки відходів. 

Основні методи якісної і кількісної оцінки рівня промислової та 

екологічної небезпеки 

Промислова (техногенна) безпека. Величина екологічного ризику. 

Потенціал екологічного ризику. Метод гранично допустимих величин. Зона 

екологічного лиха. Зона екологічної небезпеки. Зона екологічної кризи. Метод 



 

факторів ризику. 

Критерії розподілу рівнів ризику 

Картографування розподілу рівнів ризику. Критерій Ешбі. Концепції виміру 

вартості людського життя. Залежності типу «доза - ефект» і їх використання при 

кількісній оцінці ризику. Екологічний фактор. Абіотичні фактори. Біотичні 

фактори. Антропогенні фактори. Межі температурної витривалості різних 

організмів. Послідовність розрахунку рівнів ризику з використанням залежності 

«доза-ефект». 

Основні методи кількісної оцінки рівнів ризику НС, А і К на екологічно 

напружених і потенційно небезпечних підприємствах і об’єктах 

Послідовність розрахунку рівнів ризику з використанням «Правила 

Фармера». Визначення рівнів ризику за допомогою аналізу «Дерев відмов». 

Методи зберігання та транспортування небезпечних речовин (НР) 

Суб'єкти перевезень небезпечних вантажів. Способи перевезення 

небезпечних вантажів. Вимоги до періодичних випробувань цистерн. Зберігання 

і транспортування НР при високому тиску. Зберігання НР при низьких 

температурах у зрідженому стані. 

Організаційні принципи національної системи екологічної безпеки 

Основні завдання єдиної системи екологічної безпеки. Сили реагування на 

надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. Стратегії 

управління в НС. Законодавчі основи забезпечення екологічної безпеки в 

Україні. 

 

ПРИЛАДИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЕКОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ 

Класифікація методів екологічних досліджень 

Класифікація методів досліджень. Логічні методи дослідження. Емпіричні 

методи дослідження. Теоретичні методи дослідження. Екологічна інформація 

Основні відомості про вимірювання фізичних величин 
Фізична величина. Основні відомості про одиниці фізичних величин. 

Класифікація вимірювань Методи вимірювань фізичних величин. 

Засоби вимірювальної техніки 
Загальні відомості про засоби вимірювальної техніки. Класифікація засобів 

вимірювань. Узагальнена структурна схема засобу вимірювання неелектричної 

величини. Первинні перетворювачі. 

Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища 
Загальні відомості. Класифікація методів вимірювання параметрів 

Інструментальні методи і засоби аналізу параметрів навколишнього 

середовища. 

Спектральний аналіз. Фотометричні методи. Хроматографія. Експрес-

метод аналізу складу повітря. 

Хімічні та біологічні методи і засоби аналізу параметрів 

навколишнього середовища  

Хімічні методи і засоби аналізу параметрів об’єктів довкілля. Біологічні 

методи дослідження параметрів об’єктів довкілля. 

Вимірювання енергетичних параметрів об’єктів навколишнього 

середовища 



 

Методи і засоби вимірювання електромагнітного випромінювання. Засоби 

і методи радіаційного контролю. 

Автоматизовані системи спостереження і контролю за станом 

довкілля  

Загальні відомості. Автоматизовані системи контролю забруднення 

атмосферного повітря. Автоматизовані системи контролю забруднення води. 

Комп’ютеризовані вимірювальні системи віброакустичних процесів. 

Обробка результатів вимірювання 

Організація проведення вимірювань. Попередня обробка результатів 

вимірювань. Обробка результату багаторазових прямих вимірювань. 

графоаналітичний метод перевірки належності сукупності результатів 

вимірювання нормальному закону розподілу. Виявлення та виключення грубих 

похибок. Алгоритм обробки результатів багаторазових вимірювань. Обробка 

результатів непрямих вимірювань. Обробка результатів нерівноточних 

вимірювань. Коефіцієнт кореляції при зіставлені результатів обробки двох 

вибірок. 

 

ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИРОДООХОРОННИХ РОБІТ 

Теорія та практика природоохоронної діяльності 

Природоохоронна діяльність як система. Методологія природоохоронної 

діяльності. Види природоохоронних заходів. Огляд спектра природоохоронних 

заходів. 

Проекти природоохоронних заходів 

Проектна природоохоронна діяльність. Організація Всеукраїнського 

проекту «Зелений паросток майбутнього». Концептуальні положення проекту 

«Збережемо рідну землю!». Етапи та завдання проекту «Оптимізація озеленення 

території навчальних закладів». Сутність природоохоронного промо. 

Технологія та організація міжнародних, Всеукраїнських та 

регіональних акцій 

Міжнародний День Землі. Міжнародна акція «Марш парків». 

Природоохоронна акція світової солідарності «День захисту тварин». 

Всеукраїнська акція «Ліси для нащадків». Всеукраїнська екологічна акція 

«Не рубай ялинку». Всеукраїнська природоохоронна акція «Первоцвіт». 

Всеукраїнська трудова акція «Парад квітів біля школи». Всеукраїнська 

природоохоронно-пропагандистська акція «Великий зимовий облік птахів». 

Щорічна Всеукраїнська акція «Птах року». Свято «День зустрічі птахів».  

Екологічна акція «Чисте місто – чиста совість”. Екологічна акція «Здоров’я 

людини та довкілля» 

Всеукраїнські, регіональні конкурси та конкурси громадської 

ініціативи 

Всеукраїнський конкурс «До чистих джерел». Національний екологічний 

конкурс «Мій дім – Земля». Всеукраїнський конкурс учнівських та педагогічних 

робіт «Здорова планета – здоровий ти!». Конкурс «Вчимося заповідувати». 

Конкурс «Національне дерево України». Конкурс проектів озеленення інтер’єру 

та ландшафтного дизайну позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів. 

Конкурс-огляд «Галерея кімнатних рослин». Конкурс плакатів на еколого-



 

природоохоронну тематику. Конкурс фотографій природоохоронних територій 

«Заповідна Україна». Конкурс-огляд «На кращу навчальну екологічну стежину». 

Конкурс екологічної просвіти загальноосвітніх і позашкільних навчальних 

закладів. Конкурс «Intel-Еко Україна». Конкурс «Громадські екологічні 

ініціативи». Конкурс соціальної екологічної реклами. 

Фестивалі та виставки 

Фестиваль екологічної творчості молоді «Свіжий вітер». Всеукраїнський 

юнацький фестиваль «В об’єктиві натураліста». Виставка конкурсних робіт 

«Новорічний подарунок». Виставки робіт юннатів «Щедрість рідної землі». 

Виставка-ярмарок «Екологія». Фотовиставка. 

Тижні екології 

Всеукраїнський тиждень юних раціоналізаторів та винахідників «Природа–

людина–виробництво–екологія». Тиждень хімії та екології. 

Чемпіонати 

Чемпіонати з екологічного «Брейн-рингу». Всеукраїнський чемпіонат з 

інформаційних технологій «Екософт». 

Експедиції 

Екологічна експедиція по р. Південний Буг. Всеукраїнська експедиція 

учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна». 

Походи 

Екологічний похід  з дослідження малих річок і водойм. Всеукраїнський 

еколого-натуралістичний  похід «Біощит». 

Радикальні природоохоронні технології 

Методи радикальних природоохоронних дій. Технологія захисту природних 

екосистем. Радикальні природоохоронні заходи в населених  пунктах. 

Попередження негативних наслідків неліцензованої рекреації. 

Ефективність природоохоронних заходів 

Стратегія підтримки якості навколишнього середовища. Економічна оцінка 

стану природного середовища. Загальна ефективність природоохоронних 

заходів. Планування та фінансування природоохоронних заходів. 

Природоохоронні організації та рухи  
Міжнародні  природоохоронні організації. Екологічний рух в Україні. 

Громадська екологічна діяльність у вищому навчальному закладі. 

 

ЗАПОВІДНА СПРАВА 

Заповідна справа як навчальна дисципліна: зміст, мета і завдання 

Поняття і зміст навчальної дисципліни. Об’єкт, предмет і методи 

дослідження заповідної справи. Історія розвитку заповідної справи в Україні. 

Науково-методологічні засади заповідної справи 

Науково-історичні передумови розвитку заповідної справи. Методологічні 

концепції заповідної справи. Сучасна наука заповідної галузі в Україні. 

Класифікація природно-заповідних територій та об’єктів 

Поняття територій та об’єктів особливої державної охорони. Класифікація 

природно-заповідного фонду України. Міжнародна класифікація природно-

заповідних територій. 

Геоекологічні підходи в організації природно-заповідних територій 



 

Теорія острівної біогеографії в заповідній справі. Форма і характер меж 

природно-заповідних територій. Геоекологічні принципи і правила 

територіальної організації природно-заповідних територій. 

Формування мережі природно-заповідних територій 

Передумови формування мережі природно-заповідних територій. 

Всеєвропейська екологічна мережа. Загальні положення щодо створення 

національної екологічної мережі.  

Червоні книги в системі збереження біоландшафтного різноманіття  

Створення Червоних книг та їх призначення. Червона книга України. Зелена 

книга України 

Заповідна справа як галузь міжнародної природоохоронної діяльності 

Механізм забезпечення міжнародно-правової охорони природно-заповідних 

територій. Міжнародні природоохоронні конвенції та угоди. Всесвітня 

культурна і природна спадщина  

Нормативно-правові засади створення та проектування  територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду України 

Правовий режим територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Етапи і 

процедура створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду. 

Проектування територій та об’єктів природно-заповідного фонду. 

Території та об'єкти загальнодержавного значення в Україні: Природні 

заповідники, Біосферні заповідники, Національні парки 

Статус, завдання і особливості охорони. Особливості функціонування 

природних та біосферних заповідників в Україні. Національні парки: функції, 

завдання та основні типи. Відбір території для створення національного парку. 

Функціональне зонування національних парків. 

Природоохоронні території та об'єкти в Україні: регіональні 

ландшафтні парки, заказники, пам’ятки природи, заповідні урочища 

Регіональні ландшафтні парки. Особливості розвитку регіональних 

ландшафтних парків у світі та Україні. Заказники, пам’ятки природи, заповідні 

урочища 

Штучно створені території та об’єкти природно-заповідного фонду 

України: ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-

пам’ятки садово-паркового мистецтва 

Ботанічні сади. Дендрологічні парки. Зоологічні парки. Парки-пам’ятки 

садово-паркового мистецтва 

Природоохоронна діяльність на територіях і об’єктах природно-

заповідного фонду України 

Літопис природи. Рекреаційна діяльність у межах територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду. Освітньо-виховна діяльність у межах територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду. 

 

ТЕХНОЕКОЛОГІЯ 

Сутність, предмет, об'єкт, основні завдання та методи дослідження в 

техноекології.  
Техноекологія зосереджена на вивченні наслідків основних видів 

техногенної діяльності людини, яка спричинює забруднення навколишнього 



 

природного середовища. Ця наука сформувалася на стику екології, екології 

людини й екології рослин, гідроекології, геоекології, конкретизувавши види 

негативного впливу на довкілля різноманітних техноекологічних процесів. 

Об'єктом досліджень техноекології є система «суспільство — навколишнє 

природне середовище». Суспільство, постійно розвиваючись, збільшує 

негативний вплив на природу.  

Загальна характеристика техногенно-екологічної ситуації в Україні 
Як правило, найбільша кількість техногенних надзвичайних ситуацій 

трапляється у промислово розвинутих регіонах держави. До основних 

техногенних забруднювачів, які спричиняють регіональні або глобальні зміни 

стану атмосфери і здоров'я населення, можна зарахувати оксиди вуглецю, 

діоксин сірки, оксиди азоту, галогеноорганічні та вуглеводневі сполуки, важкі 

метали, аерозолі тощо. Забруднення атмосфери. Забруднення поверхневих вод. 

Забруднення ґрунтів. Радіаційна та техногенно-хімічна небезпека 

Вплив електроенергетики на навколишнє середовище 
Джерела енергії, які використовує людство, є відновлюваними (енергія 

Сонця, вітру, гідроенергетика, енергія океану, біоенергія) і невідновлюваними 

(викопне паливо, ядерна енергія поділу урану), мають різний ступінь 

негативного впливу на навколишнє природне середовище. Основним ресурсом 

забезпечення сталого розвитку народногосподарського комплексу є 

електроенергетика. Виробництво електроенергії в Україні забезпечують теплові, 

атомні та гідроелектростанції.  

Нетрадиційні джерела енергії 

Перспективним може бути використання енергії Сонця, морів, океанів 

(енергія припливів і відпливів, течій).  

Автомобільний, залізничний, морський, річковий, авіаційний, 

трубопровідний види транспорту, прогресуючи, негативно впливають на стан 

навколишнього природного середовища, забруднюють атмосферний простір, 

поверхневі та підземні води, ґрунтовий покрив і рослинний світ.  

Вплив транспорту на навколишнє середовище 

Автомобільний транспорт і довкілля. Залізничний транспорт і його вплив на 

довкілля. Морський та річковий транспорт їх вплив на середовище. Авіаційний 

та трубопровідний транспорт їх вплив. 

Паливно-енергетичний комплекс і довкілля 

Особливості впливу на навколишнє середовище нафтогазової 

промисловості. Вплив вугільної промисловості на навколишнє середовище. 

Основу паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) України складають природний 

газ, кам'яне вугілля, ядерна енергія і нафта. За обмеженої забезпеченості України 

первинними та вторинними енергоносіями пріоритетною є проблема 

раціонального слугування паливно-енергетичними ресурсами (ПЕР). 

Ефективність їх використання не відповідає сучасним вимогам 

Сільськогосподарське виробництво і природне середовища 

Населення планети споживає майже половину чистої продукції 

фотосинтезу, а подальше нарощування обсягів виробництва продовольства 

неминуче посилить негативні процеси деградації земель: втрат гумусу, вітрову і 

водну ерозію, засолення, спустелювання, підтоплення, втрату родючості тощо. 



 

Основні аспекти сільськогосподарського виробництва. Рослинництво, як 

складова сільського господарства. Тваринництво, як складова сільського 

господарства. Вплив сільськогосподарського виробництва на довкілля. 

Вплив на довкілля лісового господарства та деревообробної 

промисловості 

Лісове господарство охоплює вирощування, використання та охорону лісів. 

Цей природний ресурс задовольняє соціальні потреби суспільства, є неодмінною 

складовою екологічної рівноваги, рекреаційним резерватом, що захищає ґрунти 

від ерозійних процесів, «легенями» планети. 

Деревообробна промисловість є важливою галуззю лісового комплексу, її 

підприємства виготовляють товари народного споживання, частину продукції 

деревообробної промисловості народне господарство споживає як предмети та 

знаряддя праці. Продукцією деревообробної промисловості найінтенсивніше 

користуються у будівельній індустрії, транспорті, сільському господарстві, а 

загалом майже у всіх галузях промисловості. 

Відходи життєдіяльності та їх вплив на середовище проживання 

людини 

Споживання є основною сферою задоволення людських потреб. 

Абсолютним, тобто безвідходним, споживання бути не може. У кожній галузі 

господарської діяльності, у побуті та в усіх інших видах життєдіяльності людини 

утворюються відходи. Проблеми, спричинені їх зростанням, збільшуються 

лавиноподібно. В Україні кількість накопичених тільки побутових відходів 

твердої фази на душу населення перевищує показники США у 4,5 рази, 

Німеччини - у 25 разів, Великої Британії - у 33 рази. 

 

НОРМУВАННЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА 

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

Нормування як важливий елемент регулювання якості природного 

середовища 

Стратегія регулювання якості навколишнього середовища. Мета та задачі 

екологічного нормування. Концептуальні основи екологічного нормування. 

Методичні підходи до проблем екологічного нормування. 

Біологічні підходи до екологічного нормування  

Показники біологічної розмаїтості як основа екологічного нормування. 

Видиіндикатори як об’єкт екологічного нормування. Біоіндикація і 

біотестування. 

Правові норми стандартизації і нормування в галузі охорони 

навколишнього середовища  

Стандартизація та нормування державного управління в галузі охорони 

навколишнього природного середовища. Екологічної стандартизації, види 

стандартів. Правовий зв’язок між групою нормативів і нормативами. 

Антропогенний вплив на природне середовище  

Антропогенні забруднення, типи забруднень. Шляхи здійснення 

обмеження шкідливого впливу на природне середовище. Правові основи 

стандартизації і нормування в галузі охорони навколишнього середовища. 

Міжнародний досвід у галузі нормування антропогенного навантаження на 



 

навколишнє середовище. 

Нормування забруднюючих речовин та якості водних об’єктів 

Показники нормування забруднюючих речовин водних об’єктів. 

Нормування якості води. Науково–технічні нормативи на гранично допустимі 

скиди. Основні положення екологічного нормування напрацьованого в Європі. 

Досвід США в галузі екологічного нормування якості поверхневих вод. 

Методологічні підходи для встановлення екологічних нормативів поверхневих 

вод України. 

Встановлення та розрахунок санітарно-захисної зони  

Проблема створення санітарно-захисних зон. 

Нормування та ліцензування в галузі використання та охорони земель  

Поняття нормування в галузі використання та охорони земель. 

Нормування та стандартизація у сфері використання й охорони земель. Поняття 

ліцензування, порядок здійснення. 

Нормативи гранично допустимого скиду забруднюючих речовин у 

водні об’єкти  

Гранично допустимий скид забруднюючих речовин у водні об’єкти. 

Тимчасово погоджені скиди. Загальні засади розробки і затвердження 

нормативів ГДС. .Підготовка вихідних даних і визначення розрахункових умов. 

Контроль за дотриманням встановлених обмежень на скид зворотних вод. 

Основні види і джерела забруднення підземних вод. Основні види і джерела 

забруднення підземних вод. Фактори техногенного забруднення підземних вод. 

.Забруднення підземних вод під впливом накопичувачів рідких відходів. Умови 

впливу забруднених атмосферних опадів на склад ґрунтових вод. 

Порядок розробки проекту нормативів гранично допустимих викидів, 

його затвердження та використання  

Порядок розробки нормативів ГДВ (ТПВ). Загальні принципи 

встановлення і використання нормативів гранично допустимих скидів. 

Державне регулювання у сфері поводження з відходами  
Стандартизація і нормування у сфері поводження з відходами. Заходи 

щодо запобігання або зменшення обсягів утворення відходів. Порядок розробки, 

затвердження і перегляду лімітів на утворення і розміщення відходів. 

Регулювання антропогенного навантаження на ґрунти  

Система стандартизації й нормування в галузі охорони й раціонального 

використання ґрунтів. Структура системи об’єктів стандартизації в галузі 

охорони ґрунтів. Нормативи граничнодопустимих концентрацій небезпечних 

речовин у ґрунтах. 

Нормування якості харчових продуктів  

Санітарно-гігієнічне нормування забруднення харчових продуктів. 

Нормативи вмісту пестицидів у харчових продуктів. Нормативи вмісту нітратів у 

харчових продуктах. Нормативи вмісту важких металів у харчових продуктах і 

продовольчій сировині. Нормування забруднення харчових продуктів 

антибактеріальними речовинами. 

Нормування антропогенного навантаження на рослинні угрупування  

Антропогенне навантаження на лісові формації . Лісозахисна система. 

Нормативи визначення розмірів лісозахисних смуг. Впорядкування захисних 



 

лісових смуг. 

АГРОЕКОЛОГІЯ 

Предмет і завдання агроекології. Основні закони, принципи, правила 

агроекології, їх сутність  

Предмет і завдання агроекології. Методи агроекології. Екологічні 

проблеми сучасності. Історія науки агроекологія. 

Властивості агроекосистем  

Особливості агроекосистем. Рівні організації агроекосистем. Загальні 

поняття про стійкість та динаміку агроекосистеми. Причини та наслідки 

порушення стійкості агроекосистем. Шляхи підвищення стійкості 

агроекосистеми. Вплив шкідників і хвороб на стійкість агроекосистеми. Типи 

адаптацій рослин до несприятливих умов НС. 

Агрофітоценози та їхня просторово-часова організація  

Поняття про агрофітоценоз. Екологічні відносини в агрофітоценозах. 

Видовий склад агрофітоценозу. Структура і динаміка агрофітоценозів. 

Співжиття в агрофітоценозах. 

Сучасні проблеми агросфери України  

Поняття про агросферу, її склад та функції. Стан і сучасні проблеми 

агросфери. Аналіз факторів стабілізації агросфери України. Перспективи 

розвитку агросфери України. 

Еколого-фітобіологічні особливості основних сільськогосподарських 

культур і бур'янів.  

Еколого-фітобіологічні особливості як чинник організації захисту рослин. 

Еколого-фітобіологічні особливості основних сільськогосподарських культур. 

Еколого-фітобіологічні особливості бур’янів. 

Грунт як базова складова агроекосистеми.  

Екологічна роль ґрунту. Роль мінеральної речовини у формуванні 

родючості ґрунту. Органічна речовина ґрунту. Ґрунтовий біотичний комплекс 

(рослини, ґрунтові водорості, тварини, ссавці, гриби, лишайники, бактерії, віруси 

і фаги). 

Меліоративна агроекологія.  

Загальні свідчення. Методи і способи осушення заболочених земель. 

Агроекологічні проблеми інтенсивного землеробства на осушених землях. 

Еколого-технологічні основи зрошення сільськогосподарських культур. 

Вапнування ґрунтів. Агролісомеліорація. Оптимізація землекористування. 

Хімізація сільськологосподарського виробництва та регулювання 

пестицидного навантаження на довкілля.  

Пестицидне навантаження на агроекосистему та головні принципи 

інтегрованого захисту рослин. Зберігання та перевезення пестицидів. 

Застосування пестицидів. Охорона природного середовища від забруднення 

пестицидами. 

Реакція мікробного співтовариства на антропогенний вплив.  

Типи реакції агрофітоценозівна антропогенний вплив. Використання азоту 

рослинами і його втрати за різних дозах та способахів внесення добрив. 

Основні методи, принципи і перспективи біоіндикації та 

біотестування.  



 

Моніторинг природного навколишнього середовища. Біомоніторинг. 

Стандартизація і нормування якості навколишнього середовища. 

Оптимізація агроландшафтів і організація сталих агроекосистем.  

Загальні положення. Стабільність і мінливість агроекосистем. Основні 

принципи організації агроекосистем. Оптимізація структурно-функціональної 

організації агроекосистем – основа підвищення їх продуктивності і стійкості. 

Методологічні основи екологічної оцінки агроландшафтів. Сталі 

агроекосистеми. 

РАДІОЕКОЛОГІЯ 

Радіоекологія як наука  

Загальна радіобіологія та радіоекологія. Визначення радіоекології як 

науки. Об’єкт, предмет та завдання радіоекології. 

Радіоактивність і одиниці її вимірювання  
Явище радіоактивності. Типи іонізуючих випромінювань. Одиниці 

вимірювань. Апаратура для дозиметричних і радіометричних досліджень. 

Біологічна дія іонізуючих випромінювань  
Біологічна дія іонізуючих випромінювань. Теорія прямого і непрямого 

впливу іонізуючого випромінювання. Теорія прямої дії радіації. Теорія непрямої 

дії іонізуючих випромінювань. 

Джерела опромінення біоти й людини іонізуючою радіацією  

Природні джерела опромінення. Космічні промені. Антропогенні зміни 

радіоактивного фону. Чорнобильська та Фукусімська катастрофи. 

Надходження радіонуклідів у зовнішнє середовище.  

Шляхи надходження радіонуклідів у зовнішнє середовище.  

Радіоекологія. Загальні закономірності переміщення радіоактивних 

речовин у біосфері. Повітряний шлях надходження радіонуклідів. 

Міграція радіонуклідів у навколишньому середовищі.  

Шляхи міграції радіонуклідів. Токсикологія радіоактивних речовин. 

Основні фактори, що обумовлюють токсичність радіонуклідів. Фактори, що 

визначають ступінь біологічної дії радіоактивних ізотопів. 

Надходження радіонуклідів у рослини.  

Особливості надходження радіонуклідів до рослин. Надходження 

радіонуклідів до сільськогосподарських культур. Особливості радіоактивного 

забруднення сільськогосподарських культур на зрошувальних землях. 

Надходження радіонуклідів в організм тварин і людини  
Характеристика шляхів надходження радіонуклідів і їхніх сумішей в 

організм тварин і людей. Нагромадження радіонуклідів в органах і тканинах. 

Видалення радіонуклідів з організму тварин і людей. 

Променеве ураження тварин і людини 

Променева хвороба. Діагностика променевої хвороби у 

сільськогосподарських тварин. Профілактика променевої хвороби. Лікування 

променевої хвороби. Променеві опіки. Віддалені наслідки дії радіації. 

Міграція радіонуклідів в агроекосистемах  

Особливості міграції радіонуклідів в агроекосистемах. Основні 

закономірності поглинання радіонуклідів у ґрунті. Значення мінералогічного та 



 

гранулометричного складу ґрунтів у сорбції радіонуклідів. Вплив агрохімічних 

властивостей ґрунту на рухливість радіонуклідів. 

Міграція радіонуклідів у гідро екосистемах та урбоекосистемах  

Загальні властивості гідроекосистем. Розподіл радіонуклідів серед 

компонентів гідро екосистемах. Радіоємність каскаду прісноводних водоймищ. 

Надходження радіонуклідів в урбоекосистеми. Розподіл і міграція радіонуклідів 

в урбоекосистемі. 

Аналіз контрзаходів радіоекологічного напряму, які зменшують 

дозове навантаження  

Біологічний ефект іонізуючого опромінення. Основні чинники, що 

зумовлюють формування дозового навантаження для населення. Заходи 

зниження радіоактивного забруднення сільськогосподарської продукції. 

Дезактивація грунтів. Агротехнічні заходи. Агрохімічні заходи. 
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