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1.Загальна частина 

Бакалаври, які вступають до Дніпропетровського національного університету ім. Олеся 
Гончара для навчання за ОПП магістра за спеціальністю 8.04010601 “Екологія та охорона 
навколишнього середовища” повинні пройти додаткові вступні випробування. 

Вступні додаткві випробування представляють собой випробування у вигляді тестових 
завдань, які стуктурно охоплюють 5 базових нормативних дисциплін. 
 
2. Перелік дисциплін (розділів), за якими будуть атестуватися студенти, згідно ГСВО 
МОН України 6.040106-13 «Засоби діагностики якості вищої освіти бакалавра» 

1. Біологія 
2. Загальна екологія ( та Неоекологія). 
3. Моніторинг довкілля 
4. Екологічна експертиза 
5. Економіка природокористування 

 
3. Програма фахових додатковых вступних випробувань  

 
Мета і завдання вступних додатковіх  випробувань, їх місце у навчальному процесі. 
Мета вступних випробувань полягає у необхідності формування знань та вмінь студентів 

у галузі управління раціональним використанням природних ресурсів і охорони довкілля, а 
також екологічного, біосферного світогляду. Стійке засвоєння положень по оцінке впливу та 
екологичному обоснованию господарчей та иншей діяльністі при розробке техничних 
проектив, державних програм и инших документов в соответствии с діючим законодавством; 
надаты уяву о процедуре та різноманитних типах екологичних экспертиз, спямованних на 
поліпшення екологічної ситуації  на місцевому, регіональному та національному рівнях; 
відновлення і охорону земельних, лісових, водних та інших природних ресурсів, дотримання 
вимог екологічної безпеки в Україні. Стійке засвоєння студентами понятійно-
термінологічного апарату та методологічних основ економіки природокористування та 
економічних аспектiв екологічних проблем, економічних, соціально-екологічних збиткiв та 
платностi природокористування, методiв економічного обґрунтування природоохоронних 
заходів та оцiнки їх ефективностi.  

 
Завдання вступних додатковіх випробувань: 

- формування у студентів екологічного мислення як основи природозберігаючого 
стійкого розвитку; 

- перевірка повноти, змістовності та глибини знань теоретичних і практичних аспектів 
сучасної екології, еволюції взаємовідносин людини й довкілля, структури природного 
середовища, особливостей біосфери, природних ресурсів; 

- перевірка повноти, змістовності та глибини знань теорії та процедур управління 
охороною навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та використанням 
природних ресурсів; 

- перевірка повноти, змістовності та глибини знань методів оцінок впливу на природне 
середовище різних сфер діяльності суспільства, методів збереження компонентів 
природного середовища (атмосфери, гідросфери, літосфери, рослинного і тваринного світу); 

- перевірка повноти, змістовності та глибини знань вирішення питань пов’язаних з 
застосуванням екологічного права; 

- перевірка повноти, змістовності та глибини знань міжнародного співробітництва в 
галузі охорони природи, екологічного моніторингу, стратегії і тактики виживання людства. 

- перевірка повноти, змістовності та глибини знань природовідтворюючих підходів до 
ведення підприємницької, господарської та іншої діяльності; 
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- перевірка повноти, змістовності та глибини знань екологічного менеджменту та в 
оцінці стану природних систем, управління природокористуванням та ресурсозбереження. 

- перевірка повноти, змістовності та глибини знань нормативної та законодавчої бази 
екологічної експертизи. Перевірка повноти, змістовності та глибини знань державного 
регулювання та управління в галузі екологічної експертизи включаючи такі аспекти як: 

- методика оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні та  
У результаті додатковіх вступних випробувань фахівець повинен продемонструвати 
знання та вміння:  

-теоретичні основи класичної екології; 
-теоретичні основи неоекології; 
-закономірності функціонування організмів; 
-основні закони, закономірності, принципи екології та неоекології; 
- поняття екологічної експертизи; 
- мета, завдання та призначення екологічної експертизи; 
- типи та правові форми екологічних експертиз; 
- загальні положення екологічної експертизи; 
- порядок проведення та економічний механізм здійснення екологічної експертизи;  
- правовий статус експертів, які здійснюють екологічну експертизу. 
- оцінку впливу на навколишнє природне середовище 
- вплив хімічних елементів неприродного характеру на довкілля. 
- основні терміни та поняття економіки природокористування 
- екологічний та соціально-економічний збиток від забруднення навколишнього середовища. 
- методологічни основи  економіки природокористування та методи досліджень. 
- господарський механізм природокористування. 
- економічну ефективність природоохоронних заходів. 
- економічний механізм регулювання 
- критерії та показники економічної ефективності природоохоронних заходів. 
- контроль і нормування забруднень атмосферного повітря. Очищення атмосферного повітря 
від забруднюючих речовин. 

-на підставі понятійно-термінологічного апарату, що використовується в неоекології 
(головні закони, закономірності, правила і принципи неоекології, глобальні проблеми 
неоекології, проблеми екологічної безпеки, механізм процесів забруднення, класифікації та 
оцінки забруднень, індекси забруднень, контроль якості довкілля),  складати відповідні акти, 
давати екологічні оцінки стану природних компонентів, пояснювати процеси законами 
традиційної екології та неоекології, прогнозувати їх. 

- складати відповідні акти, давати екологічні оцінки стану природних компонентів, 
пояснювати процеси законами традиційної екології та неоекології, прогнозувати їх (на підставі 
понятійно-термінологічного апарату, що використовується в класичній екології (біохімічні 
процеси, кругообіг речовин, екологічні фактори, ресурси, екологічна ніша, різноманіття 
основних типів взаємодії живих організмів) ; 

- на підставі закону України “Про екологічну експертизу”, підзаконних актів та інструкцій 
про організацію проведення екологічних експертиз в умовах природного об’єкту або штучного 
промислового комплексу скласти Заяву про екологічні наслідки діяльності та інші документи 
екологічної експертизи; 

- на підставі нормативних документів про екологічну експертизу в умовах природних 
екосистем або штучних об’єктів з використанням статистичних, лабораторних та фондових 
даних розробити розділ “Оцінка впливу на навколишнє середовище”; 

- на підставі знання особливостей техногенної міграції у різних типах геохімічних 
ландшафтів досліджувати особливості  техногенезу, визначати надмірні концентрації елементів 
у геохімічному ландшафті;  

- визначати ареали розсіяння та  складати акти-рекомендації щодо покращення стану 
навколишнього середовища 
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- на основі знання метеорологічних показників  визначати напрямок і швидкість 
атмосферної міграції різноманітних забруднювачів повітря в природних умовах; 

4. Зміст розділів та тем дисциплін 
 

Розділ 1. Біологія 
Загальнобіологічні закономірності розвитку життя на Землі, загальні відомості про 

існуючі сьогодні та вимерлі живі істоти, їх будова, функції, походження, еволюція, 
розповсюдження; зв’язки між собою і неживою природою. Обмін речовин, розмноження, 
спадкоємність, пристосування, рост, розвиток, рухливість біоти. Основні поняття про 
завдання й особливості основних напрямків біології, вірусології, мікробіології, ботаніки, 
зоології, генетики, антропології, цитології, біогеографії, біофізики, біохімії, агробіології. 
Основні біологічні (біоекологічні) закони. Структура та розвиток біосфери, поняття 
“ноосфера”. Значення зв’язків між елементами біосфери, роль біоти в розвитку екосистем 
планети. 
 

Розділ 2. Загальна екологія.  
Біосфера як відкрита система, що здатна до саморегуляції. Основні складові біосфери. 

Круговорот речовин у біосфері: великий (геологічний) та малий (біотичний). Роль живих 
організмів у круговоротах речовин. Біотичний (малий) круговорот речовин та його значення 
для функціонування біосфери. Історія розвитку біосфери та основний напрямок її природної 
еволюції. Біогеохімічні принципи В.І.Вернадського. 

Вчення про екосистеми та ландшафтна екологія. Структура екосистем. Динаміка та 
еволюція екосистем, роль живих організмів у цих процесах. Стійкість екосистем до 
антропогенних навантажень і ландшафтно-екологічне прогнозування. 

Співвідношення понять “екосистема” та “біогеоценоз”. Біогеоценоз – екосистема в 
межах фітоценозу. Біогеоценологія – наука про сруктурно-функціональну організацію 
біогеоценотичних систем. Основні теоретичні та прикладні завдання біогеоценології. 
Біогеоценотичний покрив і його роль. Динаміка біогеоценозів. 

Структурно-функціональна організація екосистем. Синоніміка та визначення понять 
“екосистема”, “біогеоценоз”, “біотичне угруповання”, “біоценоз”. Поняття про консорцію. 
Екосистема як функціональна 

Склад і класифікація територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Особливості 
управління в галузі охорони і використання природно-заповідного фонду. Організація 
створення і оголошення територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Державний облік 
ведення кадастру тваринного світу, Червоної книги України.  

Екологічна політика організації Об’єднаних Націй. Програма ООН з навколишнього 
середовища (ЮНЕП). Програма “Людина і біосфера” (МАБ). Конференція ООН з 
навколишнього середовища та розвитку в Ріо-де-Жанейро – Порядок денний на XXI століття. 
Багатосторонні природоохоронні угоди. Міжнародні міжурядові організації в галузі екології.  

Всесвітня Хартія охорони природи. Всесвітня стратегія охорони природи. . «Глобальна 
екологічна перспектива: навколишнього середовища для розвитку» (2007), «Основні 
принципи (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2020 року» 
Основні напрямки і позитивний досвід законодавства про охорону природи США, Канади, 
ЄС. Поняття і значення міжнародно-правової охорони природи. Міжнародні організації і 
співробітництво України в галузі охорони навколишньої природного середовища.  

 
Розділ 3. Моніторинг довкілля. Методологічне та методичне забезпечення 

здійснення системи моніторингу довкілля.  
Поняття й види моніторингу. Історія, розвиток уявлень про моніторинг. Критерії чистоти 

та критерії забруднення екосистем. Критерії радіаційної чистоти. Концентрація ГДК та ГДД. 
Фоновий глобальний моніторінг. Космічний моніторінг. Моніторінг атмосфери, якості 
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поверхневих вод, грунту. Інвентацізація джерел забруднення, збір та обробка данних. 
Організація спостережень та контролю. Картографування. Моніторінг урбанізованного 
середовища. Обгрунтування районів, об’єктів досліджень для моніторінгу стану довкілля. 
Біологічні показники різного рівня організації в моніторінгу. Біоіндикація. Біотестування. 
Біомаркери. Принципи й методи еколого-біохімічного моніторінгу. Методика екологічного 
нормування та екологічної експертизи. Світовий досвід організації моніторінгу. 

Проект нормативів ГДВ. Гранично допустимі  викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря. Картографічне моделювання еколого-природоохоронних процесів і 
явищ. Моніторинг ґрунтового та рослинного покривів. Характеристика енергетичних 
забруднень довкілля. Методи захисту від енергетичних забруднень. Екологічна безпека 
життєдіяльності. Зміни довкілля, що ведуть до екологічних криз та надзвичайних ситуацій з 
катастрофічними наслідками. Теоретичні та методичні основи управління їх розвитком, 
локалізацією розповсюдження, попередженням виникнення або захисту від їх шкідливого 
впливу.  Загальні уявлення про моніторинг довкілля, обґрунтування доцільності його 
здійснення. Зміни довкілля, що ведуть до екологічних криз та надзвичайних ситуацій з 
катастрофічними наслідками.  Теоретичні та методичні основи управління їх розвитком, 
локалізацією розповсюдження, попередженням виникнення або захисту від їх шкідливого 
впливу.  

 
Розділ 4. Екологічна експертиза. Нормативна та законодавча база екологічної 

експертизи. 
Базові поняття. Порядок проведення та економічний механізм екологічної експертизи. 

Правовий статус експертів, які здійснюють екологічну експертизу. Поняття екологічної 
експертизи. Мета, завдання та призначення екологічної експертизи. Типи та правові форми 
екологічних експертиз.. Екологічне обґрунтування використання природних ресурсів. 
Процедура екологічного обґрунтування інвестиційних проектів. Екологічне обґрунтування в 
проектах, що заплановані і проектах розвитку. 

Принципи екологічної експертизи. Законодавча і нормативна база України, Євросоюзу , 
США відносно ЕЕ. Процедура проведення оцінок впливу й експертиз. Суспільна екологічна 
експертиза. Оцінка біологічного різноманіття в експертизах. 

 
Розділ 5. Економіка природокористування 

Зв’язок між економікою та навколишнім середовищем; поняття стійкого розвитку. 
Основи стійкого розвитку в Україні. Критерії та показники стійкого розвитку. Зміни, які 
відбуваються у стійкому розвитку. Залежність рівню попиту від рівню пропозиції. Витрати та 
результати. Граничні витрати й доходи. Ринкові відносини та суспільний добробут. 

Економічні проблеми збалансованого розвитку. Режими власності. Здатність ринкових 
відносин до самостійного запобігання провалів. Екстерналії й ринкові рішення. Ресурси 
загального користування й ринкові рішення. Заходи адміністративного управління. Основні 
економічні інструменти впливу.  

Основні категорії адміністративних інструментів – екологічні стандарти. Встановлення 
стандартів. Оптимізація встановлення стандартів для декількох джерел забруднення.  

Екологічні податки, платежі й інші надходження до бюджету на продукцію (продуктові 
налоги). Ринкові  квоти на викиди. Оцінка екологічних проектів. Практичні питання 
фінансового та економічного аналізу витрат й вигід. Обґрунтування необхідності державної 
підтримки природоохоронних проектів. Форми державної підтримки природоохоронних 
проектів. 

Стан земельного фонду України. Класифікація земельних ресурсів. Особливості 
економічної оцінки земельних ресурсів. Економічний механізм землекористування.  
Державне регулювання земельних відносин. Стан атмосферного повітря України. 
Класифікація видів забруднення. Особливості економічної оцінки асиміляційного потенциалу 
атмосферного повітря. Економічний механизм управління якістю атмосферного повітря.  
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Стан і класифікація водних ресурсів України. Особливості економічної оцінки водних 
ресурсів. Економічний механизм управління водокористуванням. Державне регулювання в 
галузі водного фонду. Фінансування водогосподарчих робіт. Концепція державної політики в 
галузі використання, відновлення і  охорони водних об’єктів. 

Стан мінерально-сировинних ресурсів України. Класифікація мінерально-сировинних 
ресурсів. Особливості економічної оцінки мінерально-сировинних ресурсів. Економічний 
механізм використання мінерально-сировинних ресурсів. Використання концесійного 
договору та договору про поділення продукції піч час управління природними ресурсами. 

Стан лісових ресурсів України. Класифікація лісових ресурсів. Особливості економічної 
оцінки лісових ресурсів. Економічний механізм лісовикористання. Основні положення по 
управлінню лісовим господарством.  
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Структура формування тестов та теоретичных і практичних завдань 
 

Екзаменаційне завдання містить 50 тестових запитань, які стуктурно охоплюють 5 
норативних дисциплін (розділів): 

1. Біологія 
2. Загальна екологія ( та Неоекологія). 
3. Моніторинг довкілля 
4. Екологічна експертиза 
5. Економіка природокористування 

 
Усі тестові запитання закритого типу: тобто містить лише одну вірну відповідь. 

 
Наприклад: 
Відповідно до другого принципу «Декларациі Ріо» держави мають право: 
а. використовувати власні ресурси; 

а б в г а б. забруднювати навколишнє середовище; 
в. використовувати ресурси інших держав; 
г. поділити глобальні ресурси. 
Вірна відповідь - а 

Кожне вірна відповідь на тестове завдання  з 50 складатиме 2 бали 
Структура формування тестов: 
Тести №1-10 належать до розділу 1 «Біологія»,  
Тести № 11-20 належать до розділу 2 «Загальна екологія ( та Неоекологія)»,  
Тести № 21-30 належать до розділу 3«Моніторинг довкілля»,  
Тести № 31-40 належать до розділу 4 «Екологічна експертиза»,  
Тести № 41-50 належать до розділу 5 «Економіка природокористування». 
 

Всього максимальна загальна кількість балів за тестові завдання складатиме:  
50 х 2=100 балів 

 
Зав. каф. зоології та екології 
д.б.н., проф.         Пахомов О.Є. 
Зав. каф. геоботаніки, грунтознавства та екології 
д.б.н., проф.                     Звєрковський В.М. 
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