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ВСТУП 
 

До участі в конкурсі на навчання за освітнім ступенем магістра 
допускаються особи, які мають документ державного зразка про здобутий 
освітній ступінь бакалавра відповідної спеціальності або особи, які мають 
документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень 
спеціаліста відповідної спеціальності.     

 
МЕТА І ЗАВДАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 
Фахове вступне випробування має на меті:  
Метою фахового вступного випробовування є здійснення об’єктивного 

неупередженого фахового відбору фахівців на навчання за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магістра, а саме: 

1. Перевірити відповідність знань, умінь, навиків вступників вимогам 
програми. 

2. Оцінити ступінь підготовки випускників вищих навчальних закладів 
ІІ-ІV рівня акредитації для подальшого навчання у вищих навчальних закладах 
ІІІ-ІV рівня та здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 101 
“Екологія”. 

 
ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ  

 
Вступники повинні мати фахову підготовку в обсязі знань і умінь бакалавра 

за спорідненими спеціальностями. 

Вступник має виявити базові знання з теорії та практики нормативних 

дисциплін, що виносяться на вступне випробування: техноекологія, екологічна 

експертиза, екологічна безпека, екологічне право, екологія людини, нормування 

антропогенного навантаження на природне середовище, моніторинг довкілля. 

Має знати сутність заходів і засобів щодо охорони навколишнього середовища 

при організації виробничо-господарської діяльності на підприємствах різних 

форм власності, методи їх дослідження; уміти здійснювати вибір відповідних 

розрахункових методик, застосовуючи при цьому методичний апарат та 

інструментарій зазначених дисциплін. Повинен продемонструвати навички 

творчого, критичного погляду на поставлені практичні завдання та розробки 

обґрунтованих пропозицій щодо їх розв’язання. 



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 
ВИПРОБУВАННЯ 

 
1. Соціальна екологія 
2. Економіка природокористування 
3. Екологічна експертиза 
4. Радіоекологія 
5. Організація управління в екологічній діяльності 
6. Моніторинг довкілля 
7. Екологічне право 
8. Моделювання та прогнозування стану довкілля 
9. Ландшафтна екологія 
10. Екологія людини 
11. Біогеохімія 
12. Техноекологія 
13. Основи діагностики стану навколишнього середовища 
14. Заповідна справа 
15. Екологія міських систем 
16. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище 
17. Екологічна безпека 

 
1. ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ „СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ” 

 
1. Предмет і етапи розвитку соціальної екології як науки.  
2. Методи, задачі та функції соціальної екології. 

3. Критерії оцінки рівня забруднення атмосферного повітря. 
4. Безпека харчових продуктів в умовах хімічного забруднення 

навколишнього середовища. 
5. Методики оцінки рівня екологічної небезпеки. 
6. Екологічний моніторинг як фундаментальний підхід до визначення стану 

навколишнього природного середовища. 
7. Еколого-економічна ефективність природоохоронних заходів. 

 
2. ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ „ЕКОНОМІКА 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ” 
 

1. Економіка природокористування, як економічна дисципліна.  
2. Економічна оцінка природних ресурсів України.  
3. Основні підходи до економічної оцінки збитку. 
4. Плата за спеціальне використання природних ресурсів. 
5. Методики розрахунку збитків, побудовані на інформації про валовий 

викид забруднюючих речовин. 
6. Плата за спеціальне використання природних ресурсів. 
 
 



3. ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ „ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА” 
 

1. Сутність і завдання екологічної експертизи. 
2. Об’єкти і суб’єкти екологічної експертизи. 
3. Форми екологічної експертизи.  

 
4. ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ „РАДІОЕКОЛОГІЯ” 

 
1. Природа та джерела радіаційного випромінювання. 
2. Параметри та одиниці вимірювання радіоактивності та доз опромінення. 
3. Поводження джерел радіоактивності у довкіллі.  
4. Радіація і здоров’я людини. 
5. Принципи радіологічного захисту людини. 

 
5. ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ „ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ В 

ЕКОЛОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ” 
 

1. Предмет та методи теорії управління. Наукові основи управління. 
2. Система управління охорони навколишнього природного середовища у 

галузі екології. 
3. Аналіз системи управління охороною навколишнього природного 

середовища на підприємстві. 
4. Законодавче управління природоохоронною діяльністю. 
5. Управління природоохоронною діяльністю за допомогою екологічного 

страхування. 
6. Економічний механізм екологічного управління. 
 

6. ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ „МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ” 
 

1. Поняття та основні завдання моніторингу навколишнього середовища. 
2. Класифікація систем моніторингу довкілля. 
3. Моніторинг навколишнього природного середовища в межах України. 

 
7. ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ „ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО” 

 
1. Екологічне право – комплексна галузь права. 
2. Екологічні права та обов’язки громадян. 
3. Право природокористування. 
4. Екологічна безпека та її правове забезпечення. 
5. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення. 

 
8. ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ „МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ 

СТАНУ ДОВКІЛЛЯ” 
 

1. Моделювання в екології. 



2. Поняття про моделі в екології. 
3. Математичне моделювання екологічних систем.  
4. Математичне моделювання динаміки популяції в екосистемі. 
5. Базові моделі в екології. 
6. Математико-картографічне моделювання соціоекосистем. 

 
9. ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ „ЛАНДШАФТНА ЕКОЛОГІЯ” 

 
1. Структура ландшафту. проблеми типізації у ландшафтознавстві. 
2. Функціонування ландшафтних екосистем. 
3. Стратегія розвитку екосистем 
4. Концепція клімаксних угруповань. 
5. Геохімічний аспект ландшафтознавства 
6. Еколого-геохімічний аналіз стану навколишнього середовища 

 
10. ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ „ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ” 

 
1. Основи раціонального харчування. 
2. Вплив географічного місцепроживання на морфофункціональні 

особливості людини. 
3. Поняття про популяційне здоров’я. 
4. Вплив навколишнього середовища на формування здоров’я населення. 
5. Поняття про основні показники, що характеризують стан людської 

популяції при антропоекологічних дослідженнях. 
 

11. ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ „БІОГЕОХІМІЯ” 
 

1. Земля і всесвіт. 
2. Біосфера. Жива речовина. Життя.  
3. Біогеохімія літогенезу.   
4. Поширеність хімічних елементів у геосферах. Властивості води.  
5. Біогеохімічні цикли основних хімічних речовин і елементів. 

 
12. ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ „ТЕХНОЕКОЛОГІЯ” 

 
1. Загальна характеристика техногенних об’єктів. 
2. Взаємодія суспільства і техносфери. 
3. Раціональне використання водних ресурсів.  

 
13. ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ „ОСНОВИ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА” 
 

1. Методи вимірювання параметрів атмосфери. 
2. Методи вимірювання параметрів гідросфери. 
3. Фізико-хімічні методи аналізу. 



4. Хімічні методи аналізу.  
 

14. ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ „ЗАПОВІДНА СПРАВА” 
 

1. Предмет і об’єкт заповідної справи. 
2. Категорії природно-заповідного фонду. Призначення, завдання, режим 

експлуатації. 
3. Організація заповідних об’єктів. 
4. Напрямки науково-дослідної роботи заповідних територій. 

 
15. ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ „ЕКОЛОГІЯ МІСЬКИХ СИСТЕМ” 

 
1. Еволюція міст і їх природного середовища. 
2. Екологічні проблеми урбанізації. 
3. Зелені насадження - оптимізатори навколишнього середовища. 
4. Місто і водні екосистеми. Забруднення і виснаження водних ресурсів. 
5. Повітряний басейн міста. Забруднення атмосфери. 
6. Особливості передпланових еколого-економічних досліджень міста. 
7. Міське середовище як об’єкт екологічних досліджень. 

 
16. ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ „НОРМУВАННЯ АНТРОПОГЕННОГО 

НАВАНТАЖЕННЯ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ” 
 

1. Нормування антропогенного навантаження на атмосферу. 
2. Нормування антропогенного навантаження на водні об’єкти. 
3. Нормування антропогенного навантаження на ґрунти. 
4. Нормування вібрації. 

 
17. ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ „ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА” 

 
1. Ієрархічна Структура екологічної небезпеки. 
2. Основні закономірності формування екологічної небезпеки. 
3. Регіоналізація екологічної небезпеки по території України. 
4. Надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру. 
5. Вплив антропогенної діяльності на виникнення стихійних явищ.  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ 
 

Метою тестування за фахом є перевірка відповідності знань, умінь та 
навичок абітурієнтів програмовим вимогам, з’ясування компетентності та 
оцінка ступеня підготовленості вступників для отримання освітнього ступеня 
магістр. 

Зміст тестових завдань побудовано на програмному матеріалі 
нормативних та варіативних дисциплін напряму і не виходить за його межі. 

Тестове завдання складається з восьми питань, які містять задачі трьох 
рівнів складності: простого, середнього та підвищеного. Складність завдань 
визначається, кількістю логічних кроків, які повинен виконати абітурієнт у 
процесі їх розв’язання. Перша група завдань складається з нормативних 
дисциплін, друга та третя групи з варіативних дисциплін. 

Перша група – чотири завдання простого рівня складності, 
розв’язання яких потребує від вступників стандартного застосування 
програмного матеріалу за відомими алгоритмами та зразками. 

Максимальна оцінка кожного з цих завдань – 1. 
Завдання першої групи з вибором однієї правильної відповіді (варіанти 

відповіді подані українським буквеним списком: А; Б; В; Г. Наявність у бланку 
відповідей більше однієї відмітки, виправлення варіанту відповіді або 
відсутність відмітки визначається як неправильна відповідь і оцінюється в нуль 
балів.  

Друга група – два завдання середнього рівня складності, розв’язання 
яких потребує від вступників уміння аналізувати ситуацію та виконувати 
нескладні операції розв’язання. 

Максимальна оцінка кожного з цих завдань – 1. 
Усі завдання цієї групи є завданнями відкритої форми з короткою 

відповіддю (розв’язання й обґрунтування одержаної відповіді). Виконання 
завдання оцінюється в один бал. 

Невиконання завдання – відсутність кінцевої відповіді, оцінюється в нуль 
балів. 

Третя група – два завдання підвищеного рівня складності, 
розв’язання яких розкриває здатності робити висновки, логічно і 
математично міркувати, обґрунтовувати свої дії та чітко формулювати їх.  

Максимальна оцінка кожного з цих завдань – 3. 
Усі завдання цієї групи є завданнями відкритої форми з розгорнутою 

відповіддю (повне розв’язання й обґрунтування одержаної відповіді). 
Розв’язання завдань повинно містити послідовні логічні судження та 
пояснення, необхідні посилання на відповідні факти, з яких випливає конкретне 
твердження. Всі розв’язання мають буди чіткими, конкретними, достатньо 
ілюстрованими.  



Оцінка три засвідчує повне та правильне розв’язання й обґрунтування 
одержаної відповіді. 

Оцінка два виставляється, якщо абітурієнт не закінчив розв’язання, 
виконавши більше половини логічних кроків, або не розкрив повністю сутність 
відповіді. 

Оцінка один виставляється, якщо абітурієнт не закінчив розв’язання, 
виконавши не менше половини логічних кроків та не одержав кінцевого 
результату. 

Оцінка нуль виставляється у всіх інших випадках. 
Максимальна сума балів за тестування – сто балів. 
На листі відповідей (нижче останнього запису тестуємого) сумується і 

проставляється (цифрами та прописом) загальна кількість балів та оцінка за 
фахове тестування у відповідності з таблицею 1, яка засвідчується підписами 
членів фахової комісії (для роботи, оціненої балами 
0-59 або 90-100 – також підписом голови фахової комісії): 
 
Загальна оцінка – 5 (п’ять) 
 
Загальна кількість балів – 68 (шістдесят вісім) 

підписи членів фахової 
комісії 

підпис голови фахової 
комісії 

 
На першій сторінці роботи вгорі справа проставляється (цифрами та 

прописом) лише загальна оцінка, яка засвідчується підписами членів фахової 
комісії (для роботи, оціненої балами 0-59, або 90-100 – також підписом 
голови фахової комісії): 
 
Загальна кількість балів – 68 (шістдесят вісім) підписи членів фахової 

комісії 
підпис голови фахової 

комісії 
 

Перерахунок оцінок до 100-бальної системи відбувається за наступною 
шкалою 
           Таблиця 1 
Загальна 
оцінка 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Одержана 
кількість 
балів 

0 25 45 60 64 68 72 76 80 84 90 95 100 

 
 


