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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма фахових випробувань за спеціальністю 101 "Екологія" (далі – 

Програма) є нормативним документом Луцького національного технічного 

університету, який розроблено кафедрою екології та агрономії на основі 

освітньо-професійної програми підготовки «бакалавра», галузь знань 10 

«Природничі науки», спеціальності 101 «Екологія». Програму розроблено з 

урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України.  

Вступні випробування проводяться за основними дисциплінами 

навчального плану підготовки на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного 

рівня «бакалавр». Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та 

технологію оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання за ОКР 

«магістра» зі спеціальності 101 "Екологія".  

Мета фахових випробувань – перевірка теоретичної та практичної 

підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 

«бакалавр» і відбору серед абітурієнтів з метою навчання для здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 101 "Екологія".  
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Програма навчальної дисципліни: ЗАПОВІДНА СПРАВА 

Тема 1. Заповідна справа: предмет, історія становлення, значення.         

Предмет, об’єкт і метод заповідної справи як одного з розділів сучасної 

загальної екології. Значення заповідного аспекту охорони елементів довкілля на 

сучасному етапі поглиблення глобальної екологічної кризи, в умовах збіднення 

біорізноманіття біосфери Землі. Історичні етапи становлення заповідної справи 

у світі та в Україні. Від первісних заборонних обрядів – до розуміння наукового 

значення заповідної охорони елементів довкілля. Становлення заповідної 

справи в Україні, роль вітчизняних дослідників у її розвитку. 

Тема 2. Теоретичні засади організації природно-заповідних об’єктів і 

територій. Теоретичні принципи і методологія заповідного аспекту охорони 

довкілля. Об”єкти природно-заповідного фонду як основа формування 

екологічного каркасу територій і регіонів. Основні критерії виділеня природно-

заповідних територій і об’єктів. Критерії цінності об’єктів ПЗФ. 

Природознавча, ресурсознавча, наукова, естетична та загально екологічна 

цінність об’єктів ПЗФ. Комплексний підхід у теоретичному обґрунтуванні 

необхідності виділення заповідних об’єктів.  

Тема 3. Правова база заповідної справи в Україні. Історичні етапи 

становлення правової бази заповідної справи в Україні. Закон України “Про 

природно-заповідний фонд”, його характеристика, основні положення, зміст, 

засади. Принципи виділення окремих категорій природно-заповідного фонду, їх 

функції, організаційне оформлення, підпорядкування, охорона, управління 

діяльністю. Правове регулювання заповідної охорони довкілля у загальній 

системі екологічного права України. 

Тема 4. Категорії ПЗФ України. Класифікація об’єктів ПЗФ України. 

Принципи класифікації. Виділення об’єктів за їх типом та за режимом 

заповідання. Заповідники, їх роль та значення, науково-практичні завдання, що 

вирішуються у заповідниках. Біосферні заповідники. Природні національні 

парки. Заказники, заповідні урочища, пам’ятки природи. Регіональні 

ландшафтні парки, ботанічні сади, зоопарки. Парки-пам’ятки садово-паркового 

мистецтва. Дендропарки. Заповідно-мисливські господарства. Роль, значення, 

підпорядкування та функції окремих категорій природно-заповідного фонду 

України. 

Тема 5. Географія заповідних об’єктів України та їх роль у підтриманні 

екологічної рівноваги. Державні заповідники України, їх географічне 

розташування, історичні етапи розвитку мережі державних заповідників 

України. Новостворені заповідні об’єкти на території нашої держави. Природні 

національні парки України, їх роль у системі охорони довкілля. Характеристика 

окремих природних національних парків України. Швацький ПНП та його 

особливості. Заповідні об’єкти Волині, їх географія, динаміка зростання ПЗФ 

Волинської області. Характеристика найцінніших об’єктів і територій. 

Тема 6. Заповідна справа за кордоном. Сучасний стан, перспективи               

розвитку. Особливості та специфіка розвитку заповідної справи у країнах 

близького зарубіжжя. Найцікавіші природоохоронні об’єкти Росії, Бєларусі, 
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Молдови, Кавказу, Середньої Азії, Прибалтики, Польщі. Характеристика 

окремих заповідних об’єктів Європи, Північної та Південної Америки, Африки, 

Азії, Австралії, Океанії. Основні категорії ПЗФ у зарубіжних країнах, принципи 

їх виділення і функціонування.  

Тема 7. Основні напрямки розвитку заповідної справи в  Україні.         

Зростання ролі і значення заповідного аспекту охорони довкілля на сучасному 

етапі. Проблеми збереження екологічної рівноваги та біорізноманіття, гено- і 

генофонду біосфери Землі та роль об’єктів ПЗФ у їх вирішенні. Перспективна 

мережа об’єктів ПЗФ на території України. Проблеми розширення ПЗФ Волині 

та шляхи їх оптимізації. 

Тема 8. Природно-заповідний фонд Волині. Історія становлення та 

сучасний стан ПЗФ Волині . Динаміка розвитку заповідного фонду області по 

періодах. Робота відділу заповідної справи при Державному управлінні екології 

та природних ресурсів області. Географічний розподіл територій та об’єктів. 

Характеристика об’єктів державного значення. Перспективи розширення ПЗФ 

області. 

Тема 9. Розбудова екологічної мережі України та світу як завдання 

загальнодержавного значення. Перспективна мережа розбудови заповідного 

фонду України на 2005-2015 р.р. Наукові завдання та функції, що виконуються 

у об’єктах державного природно-заповідного фонду, видавнича, еколого-

просвітницька та рекреаційні форми діяльності. Роль спеціалістів-екологів у 

організації, функціонуванні та науковій роботі об’єктів ПЗФ: правова 

база,завдання, функції.   

 

Список рекомендованої літератури 
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Програма навчальної дисципліни: Охорона та раціональне використання 

атмосферного повітря 

ТЕМА 1. Вступ. Атмосфера Землі та її фізико-хімічні параметри. 

Атмосфера Землі, її склад, будова та властивості. Характеристика основних 

шарів, що виділяються в будові атмосфери. Тропосфера, процеси, що в ній 

протікають, та їх вплив на життєдіяльність біосферних об’єктів. 

ТЕМА 2. Антропогенні забруднення атмосфери та їх екологічний вплив. 

Поняття „антропогенне забруднення атмосфери”. Класифікація видів 
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антропогенних забруднень за агрегатним станом, походженням, впливом на 

живі організми. 

ТЕМА 3. Джерела і наслідки антропогенних порушень фізико-хімічних 

параметрів атмосфери. Основні види порушень фізичних параметрів стану 

атмосфери та зміни її хімічного складу, які виникають внаслідок 

антропогенного впливу.  

ТЕМА 4. Поняття про нормування якості атмосферного повітря та 

визначення концентрації забрудників. Визначення поняття нормування. 

Основні нормативні показники в галузі охорони атмосферного повітря, їх зміст, 

застосування та методики визначення. Поняття, визначення та методи 

встановлення нормативів ГДВ, ГДК, ТПВ. 

ТЕМА 5. Правові основи охорони і раціонального використання 

атмосферного повітря в Україні та у світі. Поняття правового забезпечення 

раціонального природокористування в галузі охорони атмосферного повітря. 

Система державних законодавчих та підзаконних актів, що регулюють правові 

відносини в галузі. Закон України про охорону атмосферного повітря, його 

зміст та сфера застосування. 

ТЕМА 6. Галузева специфіка охорони атмосферного повітря: 

промисловість, важка індустрія. Галузевий склад важкої індустрії. Географія 

галузей в межах України. Основні райони, центри, їх зв’язок з мінерально-

сировинною базою. Екологічні проблеми галузі в сфері впливу на атмосферу та 

шляхи їх оптимізації. 

ТЕМА 7. Галузева специфіка охорони атмосферного повітря: легка, 

харчова, переробна промисловість, будівельна індустрія. Галузевий склад  

легкої промисловості. Географія галузей в межах України. Основні райони, 

центри, їх зв’язок з мінерально-сировинною базою. Екологічні проблеми галузі 

в сфері впливу на атмосферу та шляхи їх оптимізації. 

ТЕМА 8. Галузева специфіка охорони атмосферного повітря: енергетика. 

Галузевий склад енергетики. Географія галузі в межах України. Основні 

райони, центри, їх зв’язок з мінерально-сировинною базою. Екологічні 

проблеми галузі в сфері впливу на атмосферу та шляхи їх оптимізації. 

ТЕМА 9. Сільськогосподарське виробництво та агропромисловий 

комплекс: екологічні проблеми впливу на атмосферу. Галузевий склад 

агропромислового комплексу. Географія галузей в межах України. Основні 

райони, центри, їх зв’язок з кліматичними та ґрунтовими умовами. Екологічні 

проблеми галузі в сфері впливу на атмосферу та шляхи їх оптимізації. 

ТЕМА 10. Проблеми охорони атмосфери в транспортній галузі: 

автотранспорт, залізничний, повітряний транспорт. Структура транспортного 

комплексу України, регіональна специфіка та динаміка в часі. Вплив окремих 

транспортних галузей на стан повітряного басейну та шляхи його оптимізації. 

ТЕМА 11. Екологічні проблеми охорони атмосферного повітря у містах 

та урбанізованих зонах. Роль урбанізації у формуванні сталого розвитку 

сучасного суспільства. Екологічні проблеми урбанізованих зон та урбосистем, 

їх витоки та шляхи подолання. Особливості стану повітряного басейну в містах 
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України та високо урбанізованих зонах. Стан повітряного басейну м. Луцька, 

шляхи його оптимізації. 

ТЕМА 12. Нормування якості атмосферного повітря у зонах житлової 

забудови та промзонах. Поняття нормування стану атмосферного повітря в 

урбанізованих зонах. Основні нормативні показники, їх зміст та застосування. 

Нормування шуму, вібрації, хімічних компонентів складу атмосферного повітря 

в селітебних зонах, промислових зонах, зонах житлової забудови. 

ТЕМА 13. Методи очищення промислових та комунальних газодимових 

викидів. Джерела формування промислових та комунальних пилових та 

газоповітряних викидів в атмосферу. Їх виробнича та регіональна специфіка. 

Основні технологічні, апаратні, санітарно-гігієнічні та архітектурно-

планувальні методи зменшення концентрації забруднюючих речовин у 

газоповітряних сумішах. Основні апарати пило- та газоочистки. 

ТЕМА 14. Проблеми охорони і раціонального використання 

атмосферного повітря в Україні: регіональний аспект. Сучасний стан 

повітряного басейну у світі та в Україні. Регіональні особливості забруднення 

атмосферного повітря в межах території України. Зони підвищеної 

концентрації речовин-забрудників. Зони екологічної небезпеки. Державна 

політика у галузі оптимізації стану повітряного басейну України. 

ТЕМА 15. Регіональні проблеми екологічного стану атмосфери в 

Західному Поліссі. Місцеві і транскордонні чинники забруднень. Сучасний 

екологічний стан території Західного Полісся та Волині, фактори, що його 

визначають, основні проблеми та шляхи їх вирішення. Екологічний стан 

повітряного басейну, чинники його зміни та система заходів по мінімізації 

впливу людини на повітряну оболонку Землі.  

Список рекомендованої літератури 

1. Федишин М.І. Хімія та екологія атмосфери.- К.: Ініціал, 2013. 

2. Григорович А.Д. Методи контролю забруднення повітряного басейну.-К.: 

Укр НТІ, 2014. 

3. Тищенко М.Ф. Охрана атмосферного воздуха. Расчет содержания вредных 

веществ и их распределения в воздухе.-М.: Химия, 2012. 

4. Безуглая Э.Ю. Мониторинг состояния загрязнений атмосферы в городах.-

Л., 2009. 

5.Якість вимірювань складу та властивостей об’єктів довкілля та джерел їх 

забруднення // Під ред. В.Ф. Осики, М.С. Кравченка.-К.,2011. 

 

 

 

Програма навчальної дисципліни: «Охорона та раціональне використання 

земельних ресурсів» 

 Тема 1 Вступ. Сутність, об’єкт, предмет, методи досліджень. Стан та  

перспективи розвитку аграрного сектору  в Україні та на Волині і 

реформування земельних відносин. Сучасний стан технічного оснащення 

сільського господарства та перспективні форми використання техніки    у    
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великих і малих підприємствах. Наслідки соціально-економічних реформ у 

сільському господарстві . 

Тема 2 Вимоги рослин до умов вирощування. Ґрунти, їх властивості і 

режими. Гумус та родючість грунту. Класифікація та основні типи ґрунтів у 

Волинській області.  

Фактори родючості грунтів. Теоретичні основи обробітку ґрунту. Заходи і 

системи обробітку ґрунту. Основні принципи агроландшафтного землеробства. 

Ґрунтозахисна система землеробства з контурно-меліоративною організацією 

території. 

Біологічні особливості росту і розвитку бур'янів. Класифікація бур'янів.  

Тема 3 Особливості живлення рослин та роль окремих елементів в житті 

рослин. Види добрив та їх значення при вирощуванні сільськогосподарських 

культур. Азотні добрива. Фосфорні добрива. Калійні добрива. Основи      

раціональної системи удобрення сільськогосподарських культур. Розрахунок     

внесення    під запланований врожай. 

Тема 4 Теоретичні основи та методика складання чергування культур у 

сівозмінах. Основні схеми сівозмін та їх значення в підвищенні родючості 

ґрунтів. Введення, освоєння та корегування сівозмін. Поняття про сорт та його 

значення у збільшенні виробництва та поліпшення якості продукції 

рослинництва. Насінництво. Суть науково-обгрунтованої системи насінництва 

сільськогосподарських культур. Фактори одержання високоякісного насіння 

сільськогосподарських культур у закритому грунті: - огірків; помідорів. 

Технології вирощування основних с/г культур. 

Тема 5 Галузі тваринництва. Сучасний стан тваринництва. Екологічні 

проблеми в галузі та шляхи їх вирішення. 

Тема 6 Види забруднення земель. Водна і вітрова ерозія грунтів та методи 

боротьби з ними. Ландшафтно-геохімічні аспекти міграції радіонуклідів. 

Актуальність міграції. Види міграції. Законодавство. Основні вимоги до 

охорони земель. Контурно-меліоративна система використання земель. 

Рекультивація земель. Досвід передових країн. Шляхи підвищення родючості 

грунтів. 

 

Список рекомендованої літератури 

1. Клименко М.О., Борисюк Б.В., Колесник Т.М. Збалансоване 

використання земельних ресурсів: Навчальний посібник / М.О. Клименко, 

Б.В. Борисюк, Т.М. Колесник. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014 – 552 с.  

2. Грабак Н.Х., Топіха І.Н. та iн. Основи ведення сільського господарства та 

охорона земель  Навчальний посібник. — К. , 2005. —796 с. 

 

 

Програма навчальної дисципліни: Загальна екологія  (та неоекологія) 

Тема 1. Актуальність екологічних проблем.  
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Еволюція взаємовідносин людини і природного середовища. Етапи 

розвитку взаємовідносин людини і природного середовища. Екологічні 

проблеми науково-технічного прогресу. Значення екологічної освіти для 

сучасних спеціалістів. 

Структура природного середовища. Екологічні функції атмосфери. 

Екологічні функції гідросфери. Екологічні функції літосфери. 

Тема 2. Теоретичні аспекти екології. 

Історія екології. Виникнення екології. Основоположники екології. Вчення 

В.І.Вернадського про ноосферу. 

Основи загальної екології. Предмет досліджень екології. Об’єкт 

досліджень екології. Напрямки досліджень екології. Завдання досліджень 

екології. 

Основні підрозділи екології. Аутекологія. Синекологія. Демекологія. 

Прикладні напрямки досліджень в екології. 

Кругообіг речовин. Малі кругообіги. Великий кругообіг. Біологічний 

кругообіг. Вплив антропогенного фактора на кругообіг речовин. 

Зміст екологічних законів. Застосування екологічних законів. 

Тема 3. Екологічні фактори. 

Поняття про екологічні фактори. Спрямованість екологічних факторів. 

Вплив лімітуючих факторів на організм. 

Екологічна толерантність та валентність виду. Принцип екологічної 

толерантності. Ступені толерантності. Екологічна валентність виду та 

біоіндикація. 

Тема 4. Кліматичні фактори.  

Характеристики клімату. Промениста енергія. Температура. 

Освітлюваність. Вологість. Опади. 

Поняття про мега-, мезо-, мікроклімат. Особливості мегаклімату. 

Мезоклімат ландшафтів. Мікроклімат середовища. 

Взаємодія клімату і рослинності. Світло як екологічний фактор. 

Температура як екологічний фактор. Повітря як екологічний фактор. 

Тема 5. Фактори водного та ґрунтового середовища. 

Фактори водного середовища. Фізичні властивості води. Хімічні 

властивості води. Вода як екологічний фактор. 

Фактори ґрунтового середовища. Структура грунту. Грунтова вода. 

Тепловий режим. Фактори грунтоутворення. 

Тема 6. Біотичні фактори. 

Гомотипові реакції. Груповий ефект. Масовий ефект. Внутрішньовидова 

конкуренція. 

Гетеротипові реакції. Типи гетеротипових реакцій. Поліфаги. Олігофаги. 

Монофаги. 

Екологічна ніша. Фактори, що визначають екологічну нішу. Види 

екологічних ніш. 

Гомеостатичні реакції організмів. Гомеостаз. Аклімація, акліматизація, 

інтродукція. Міграції та періоди спокою. 

 



 10 

Список рекомендованої літератури 

1. Запольський  А.К.,Мішково-Клименко Н.А.,Астрелін І.М. та ін. Фізико-

хімічні  технології очищення стічних вод : Підручник.- К.: Лібра ,2000 

2. Запольський А.К., Салюк А. І. Основи  екології : Підручник / За ред. К. М. 

Ситника.-К.:Вища школа, 2001. 

3. Клименко  М.О. Прищепа А.М.Вознюк Н.М.Моніторинг довкілля. Підручник  

Київ ВЦ « Академія» , 2006. 

4. Мітрясова  О.П.Хімічні основи екології .Навч .посібник.-Київ; Ірпінь: ВТФ 

«Перун»,2009. 

 

 

Програма навчальної дисципліни:  Екологія міських систем 

Тема 1. Місто та міське середовище.  Місто та його оточуюче середовище, 

позитивні та негативні фактори впливу міста на здоров’я . Міське господарство 

та ресурсоспоживання міст. 

Тема 2. Повітряне середовище міста. Склад, властивості і функції атмосфери. 

Види забруднень атмосфери.  Характеристика речовин, що забруднюють 

атмосферу. 

Тема 3. Процеси формування складу атмосферного повітря в населеному 

пункті. Характеристика факторів, що впливають на поширення забруднюючих 

речовин в атмосфері. Розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері. 

Тема 4. Заходи захисту повітряного басейну міста. Поняття про санітарно-

захисні зони, їх роль в процесі функціонування міста. Умови зміни розмірів 

СЗЗ. 

Тема 5. Технічні засоби та технології очищення промислових викидів.   Методи 

очищення промислових викидів від газоподібних домішок. Термічна та 

каталітична нейтралізація. Сорбція та її види. 

Тема 6. Контроль рівня забруднення атмосферного повітря в містах. 

Моніторинг атмосферного повітря та його завдання. Системи контролю рівня 

забруднення. Види постів спостережень за станом атмосфери. 

Тема 7. Вплив шкідливих факторів на стан міського середовища Мікроклімат 

міського середовища. Види шкідливого фізичного впливу на міське 

середовище. Радіаційний вплив на місто. 

Тема 8. Геологічне середовище міста.  Антропогенні зміни рельєфу. Ґрунти 

міських територій. Забруднення ґрунтів. Геохімічний фон ґрунту. 

Рекультивація ґрунтів промислових агломерацій. 

Тема 9. Літогенна основа міських територій.  Антропогенні зміни компонентів 

геологічного середовища міст під впливом  фізичних факторів. Вплив 

вібраційного поля на літогенну  основу. Теплове забруднення літосфери. 

Тема 10. Побутові та виробничі відходи міст. Поняття про тверді побутові та 

промислові відходи. Санітарне очищення міст. Склад та властивості 

промислових відходів. Утилізація відходів паливно-енергетичного комплексу. 

Утилізація відходів виробництва будівельних матеріалів. 

Тема 11. Збір та утилізація побутових відходів. 
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Методи утилізації твердих побутових відходів. Полігони твердих 

побутових відходів та їх види.                                   

Тема 12. Водне середовище міст. Роль водних об’єктів в містах. Водні об’єкти 

міст. Джерела в міському середовищі. 

Тема 13. Оцінка стану водних об’єктів міст. Фізичні, хімічні,  бактеріологічні та 

гідробіологічні показники якості води. Методи оцінки якості води. Поняття про  

лімітуючий показник шкідливості. Гранично допустимі скиди стічних вод та 

вимоги до них 

Тема 14. Системи водовідведення  та очистки стічних вод в містах. Системи 

водовідведення та їх види. Загальноміські  очисні споруди великих міст. Очисні 

споруди невеликих населених пунктів. 

Тема 15. Методи очищення виробничих стічних вод. Вибір методів очищення 

виробничих стоків. Механічні методи очищення стічних вод. 

Тема 16. Людина та міське середовище.  Переваги та привабливість міського 

життя. Негативний вплив міського середовища на населення. Міське 

середовище та здоров’я населення. 

 

Список рекомендованої літератури 

1. Клименко М. О., Пилипенко Ю. В., Мороз О. С. Екологія міських систем: 

2. Підручник. – Херсон: Олді-плюс, 2010. – 294 с  

3. Василенко І. А. Урбоекологія / І. А. Василенко, О. А. Півоваров, І. М. 

Трус, А.В. Іванченко – Дніпро: Акцент ПП, 2017. – 309 с.  

4. Войцицький А. П. Урбоекологія: підруч / А. П. Войцицький, В.В. 

Мойсієнко,А.П. Клюйко, С.Б. Шваб, О.С. Скорий. – Житомир: ЖНАЕУ, 

2015. – 264с. 

5. Елементи сучасної урбоекології: Навчальний електронний посібник /О. 

Запорожець, Я. Мовчан, В. Гавриленко, Р. Гаврилюк, А. Гай, Д. 

Гулевець[та ін.] – К., НАУ, 2015. – 265 с. 

6. Сухарєв С.М., Чундак С.Ю., Сухарєва О.Ю. Техноекологія та охорона 

навколишнього середовища. Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів. – Львів: «Новий світ», 2004 – 256 с. 

 

 

 

 Програма навчальної дисципліни: ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ 

ГЕОМОРФОЛОГІЇ 

Тема 1.  Сучасне уявлення про геологічні процеси в Галактиці, Сонячній 

системі, Землі: загальна структура, просторове та часове співвідношення 

Тема 2. Петрографічний склад земної кори. Вік гірських порід 

Тема 3.  Основи мінералогії 

Тема 4.  Фізичні властивості та класифікація мінералів 

Тема 5.  Діагностичні ознаки та класифікація гірських порід 

Тема 6.  Геотектоніка 

Тема 7.  Поняття про геологічні процеси та їх роль у рельєфоутворенні.  

Ендогенні процеси 
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Тема 8.  Корисні копалини та їх родовища. Генетична класифікація родовищ 

Тема 9.  Палеогеологія. 

Тема 10. Процеси зовнішньої і внутрішньої геодинаміки. 

Тема 11. Вивітрювання порід (гіпергенез). 

Тема 12. Екзогенні процеси рельєфоутворення 

Тема 13. Гідрогеологія. Водоносні пласти та водоносні комплекси 

Тема 14. Екологічна геологія як наука 

 

Список рекомендованої літератури 

1. Свинко Й. М., Сивий М. Я. Геологія: Підручник. — К.: Либідь, 2013. - 480 с. 

2. Бакка М.Т., Ремезова О.О. Основи геології. – Житомир: РВВ ЖІТІ, 2011. –

380с. 

3. Адаменко О. Рудько Г. Екологічна геологія. – К.:Манускрипт, 1997, 350 с. 

 

 

Програма навчальної дисципліни: МОДЕЛЮВАННЯ ТА 

ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ 

 

Тема 1. Вступ. Загальнонаукові категорії та методи пізнання. Понятійний 

апарат. Використання математичного моделювання в галузі охорони 

навколишнього середовища.  

Тема 2. Основи системного аналізу та системного підходу в екології. 

Тема 3. Основні елементарні функції та різні біологічні об’єкти, що 

описуються цими елементарними функціями. 

Тема 4. Тригонометричні функції та їх застосування при моделювання 

періодичних процесів. Степенева функція та її застосування в екології 

Тема 5. Побудова емпіричних формул, метод найменших квадратів 

Тема 6. Коефіцієнт кореляції, його різновиди та застосування в екології 

Тема 7. Загальні принципи моделювання екологічних систем за допомогою 

диференціальних рівнянь 

Тема 8. Математичні моделі популяцій 

Тема 9. Математичний апарат моделювання процесів забруднення 

довкілля. 

Тема 10. Моделювання антропогенного впливу на поверхневі водні 

об’єкти. 

Тема 11. Моделювання процесів антропогенного навантаження на 

підземну гідросферу. 

Тема 12. Моделювання процесів переносу забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі. 

Тема 13. Моделювання міграції радіонуклідів. 

Тема 14. Сучасні моделі кругообігу елементів в системі атмосфера-

рослинність-грунти-океан. 

Тема 15. Концепція сталого розвитку. Моделювання в процесі оцінки 

стратегій розвитку 
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Список рекомендованої літератури 

1. Лаврик В.І. Моделювання і прогнозування стану довкілля: Підручник. 

– К.: Вид. дім “Академія”, 2015. – 400 с. 

2. Лаврик В.І. Методи математичного моделювання в екології: Навч. 

посіб. для студ. екол. і біол. спец. вищ навч. закл. – К.: Вид. дім “КМ 

Академія”, 2012. – 203 с. 

3. Диханов С.М. Моделювання і прогнозування стану довкілля. Посібник 

та збірник завдань до самостійної та індивідуальної роботи. – Одеська 

державна академія холоду, 2010. – 390 с. 

 

 

Програма навчальної дисципліни: «Оцінка впливу на довкілля» 

Тема 1. Предмет і поняття ОВД. Основні принципи і завдання екологічної 

експертизи. Об’єкти екологічної експертизи. Значення ОВД. Порядок 

проведення ОВД. Терміни проведення ОВД. Етапи проведення ОВД. Відомча 

підпорядкованість. Інструкція по ОВД. Розвиток ОВД в розвинутих країнах 

світу. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». 

Експертиза екологічних ситуацій. Вимоги до еколога-експерта. Особливості 

проведення ОВД проектної документації. Обов’язкові розділи матеріалів ОВД. 

Категорії ступеня перетворюваності ландшафтів і екологічної стійкості 

ландшафтів. Варіанти висновків ОВД.  

Тема 2 Необхідність екологічного контролю на митниці. Перелік груп 

речовин і матеріалів, що належать до категорії небезпечних відходів, введення 

яких в Україну заборонено. Здійснення екологічного контролю. Порядок 

справляння і використання зборів. Основні завдання служби екологічного 

контролю в пунктах пропуску.  

Тема 3 СЕО.Основні положення. Правила і норми забудови населених 

пунктів з врахуванням вимог. Розташування сельбищної і виробничої забудови. 

Приміська зона. Виробнича територія. Промислова зона. Наукова і науково-

виробнича зона. Комунально-складська зона. Виробнича зона сільських 

поселень. Нормативи озеленення. СЗЗ. Вимоги до створення СЗЗ.  

Тема 4 Критерії класифікації. Класифікація підприємств, виробництв та 

споруд. Небезпечні види діяльності, які затверджуються КМУ. СЗЗ для 

тваринницьких ферм. Категорія небезпеки для АЕС.  

Тема 5 Класифікація ґрунтів за антропогенним впливом. Види оцінок. 

Рекомендації по покращенню. Хімічне забруднення грунтів. Біологічне 

забруднення грунтів. Рекультивація грунтів. Консервація грунтів.  

Тема 6 Порядок визначення наднормативних викидів забруднюючих 

речовин. Розрахунки наднормативних викидів. Розрахунок розмірів компенсації 

збитків. Питомі величини збитків, заподіяних забрудненням підземних вод 

нафтою. Визначення маси нафти за зовнішнім виглядом плівки. Визначення 

коефіцієнтів ступеня забруднення поверхні води сміттям. Класифікація 

забруднювачів. Розрахунок розмірів сплати зборів за забруднення 

навколишнього середовища. Порядок розподілу коштів.  
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Тема 7 Класифікація водних об’єктів за забрудненням. Оцінка стану 

водних об’єктів. Рекомендації по покращенню їх екологічного стану. Захисні 

прибережні смуги. Біологічне забруднення води. Теплове забруднення води. 

БСК та ХСК. Методика визначення основних показників якості води.  

Тема 8 Вимоги до документації, що подається на ОВД. ОВД діючих 

промислових та інших об’єктів. ОВД нової техніки і технологій. ОВД нових 

матеріалів і речовин.  

Тема 9 Шум і вібрація як негативні фактори для життєдіяльності людини. 

Електромагнітне випромінювання. Іонізуюче випромінювання. Рекомендації 

щодо захисту і зниження рівнів впливу на організм людини. Види іонізуючого 

випромінювання. Допустимі рівні шуму в різні пори доби.  

Тема 10 Сутність екологічних нормативів. Існуючі ГДВ, ГДК на основні 

забруднюючі речовини. Умови та порядок видачі дозволів. Тимчасово 

погоджені викиди. Видача та затвердження лімітів.  

Тема 11 Класифікація харчових добавок. Позначення харчових добавок. 

Шкідливі та небезпечні харчові добавки. Продукти, до яких заборонено 

додавати харчові добавки. Вплив антиоксидантів на здоров’я населення. 

Екологічна сертифікація. Екомаркування: українські та закордонні знаки. Коди 

та кодування інформації. Штрих-коди продукції.  

Тема 12 Оцінка екологічної якості території. Прогнозні фактори 

антропогенного впливу. Виявлення екологічних проблем. Визначення ступеня 

збалансованості за основними компонентами природного середовища. Заходи 

стабілізації основних компонентів природного середовища. Природоохоронні 

заходи. Джерела забруднення радіонуклідами навколишнього середовища. 

Вплив радіації на здоров’я людей. Нормування радіаційного навантаження на 

організм людини. НРБУ-2006.  

Тема 13 Вплив автотранспорту на забруднення довкілля. Вимоги „Євро” 

до бензинового та дизельного палива. Біопаливо: позитивні та негативні 

сторони. Порівняння екологічного впливу на довкілля ріхних видів палива. 

Зниження шумового навантаження від роботи автотранспорту. .Методика 

проведення ОВД АЗС.  

Тема 14 З історії питання виникнення ГЕЕ. Аналіз законодавства щодо 

ГЕЕ. ОВНС на Заході і в Україні. Роль громадськості в ОВД на Заході і в 

Україні. Техногенне середовище в ОВД. Методика проведення ГЕЕ. 

 

Список рекомендованої літератури 

1. Барановський В.А. Екологічна географія і екологічна картографія. — К.: 

Фітосо-ціоцентр, 2001. — 252 с. 

2. Гончаренко А.Н. Комплексное прогнозирование в системе “общество - 

окружающая среда” - К.: Наукова думка, 2006 - 215 с. 

 

 

Програма навчальної дисципліни: ЛАНДШАФТНА ЕКОЛОГІЯ 

Тема 1. Предмет і завдання ландшафтної екології, екосистеми як об’єкт 

дослідження ландшафтної екології, методи дослідження ландшафтної екології, 
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зародження і розвиток ландшафтної екології, місце ландшафтної екології в 

системі природничих і гуманітарних наук. Поняття геосистеми, природно-

територіального комплексу, ландшафту. Основні властивості геосистем. 

Тема 2. Вертикальні структури геосистеми.  Поняття вертикальної 

структури геосистеми. Геокомпонентна, геомасова, геогоризонтна вертикальні 

структури. Генетико-еволюційні відношення в геосистемі, формування зв’язків 

між окремими геокомпонентами. Потік і трансформація енергії в геосистемах. 

Потоки енергії в геосистемах різних типів. Продукційні процеси в геосистемах. 

Потоки вологи, рух мінеральних речовин в геосистемах. Геохімія ландшафту. 

Тема 3. Ландшафтні територіальні структури. Поняття геотопу. 

Внутрішня територіальна структура геотопу. Фація. Розмірність геосистем. 

Генетико-морфологічна ландшафтна територіальна структура. Критерії її 

виділення.  Позиційно-динамічна, парагенетична та басейнова ландшафтно-

територіальні структури. Біоцентрично-сітьова ландшафтна територіальна 

структури.  

Тема 4. Факторіальна ландшафтна екологія.  Ландшафтно-екологічні 

фактори і ландшафтно-екологічна амплітуда геосистеми. Лімітуючі фактори в 

геосистемі. Динаміка та еволюція геосистем. Характерний час. Типи 

динамічних процесів. Стекси. Еволюційні процеси. Концепція сукцесії та 

клімаксу в ландшафтній екології. Побудова та аналіз сукцесійних рядів 

геосистем. Наукове впорядкування геосистем.  Напрямки впорядкування 

геосистем – класифікація, ординація, районування. 

Тема 5. Загальні закономірності міграції речовин. Види та типи міграції. 

Внутрішні та зовнішні фактори міграції. Геохімічні бар’єри, їх класифікація. 

Геохімічні класифікації В.І.Вернадського, Я.І.Перельмана. Кларки та кларки 

концентрації елементів в основних природних ландшафтах. 

Тема 6. Біогенна міграція у ландшафтах. Функція живої речовини. 

Коефіцієнт біологічного поглинання елементів (КБП), класифікація елементів 

та окремих груп рослин за КБП. Біогенне поглинання важких металів в умовах 

Полісся. Можливості фіторемедіації ландшафтів на основі вивчення КБП. 

Тема 7.  Тепловий баланс ландшафту та його антропогенні зміни. 

Клімат і мікроклімат ландшафту. Макроклімат ландшафтів. Фактори 

формування місцевих метеоумов. Кліматична локальна дія  вітрозахисних смуг. 

Тема 8. Водний баланс ландшафтів та його антропогенні зміни. 

Інфільтрація та інфлюація. Водонасиченість порід та її залежність від 

літологічного складу. Антропогенно викликані підтоплення ландшафтів. 

Депресійні лійки водозаборів та їх відображення у ландшафті. Особливості 

водного стоку в урбанізованих ландшафтах. Різні типи захищеності підземних 

водоносних горизонтів. 

Тема 9. Таксономія антропогенних ландшафтів. Антропогенний 

ландшафт його місце у ландшафтній  сфері землі. Динаміка ландшафтів. 

Соціально-економічні функції геосистем та антропогенні навантаження 

Соціальні функції та природні потенціали геосистем. Типологія функцій, оцінка 

потенціалу. Антропогенні навантаження на геосистеми. Типи навантажень та їх 

оцінка. 
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Тема 10. Стійкість геосистем та екологічні ризики Екологічні проблеми 

харчування людини. Концепція стійкості геосистем. Основні форми стійкості. 

Механізми забезпечення і порушення стійкості. Екологічні ризики та їх оцінка. 

Ландшафтно-екологічне прогнозування.  

Тема 11. Грунт як складник ландшафту. Агроекосистеми. Таксономія 

агроекосистем. Основні елементи агробіоценозу. Заходи щодо підвищення 

продуктивності сільськогосподарських культур. Ландшафтний підхід у 

землекористуванні. Сільськогосподарські ландшафти. Агроекосистеми. 

Таксономія агроекосистем. Основні елементи агробіоценозу. Альтернативне 

землеробство. 

Тема 12. Промислові ландшафти. Ландшафти розробок корисних 

копалин. Рекультивація карєрно-відвальних комплексів. Промисловий 

індустріальний ландшафт. Карст. Загальні принципи та механізми адаптації, 

поняття про стрес. Адаптогенні фактори.  

Тема 13. Лісові  антропогенні ландшафти. Таксономія лісових  

антропогенних ландшафтів. Вивченя лісокультурних ландшафтів. 

Водні антропогенні ландшафти Водосховища. Типологічні одиниці 

водосховищ. Ставки. Супутні комплекси. 

Тема 14. Регіональна ландшафтна екологія. Основні проблеми 

перетворення ландшафтної сфери у різних регіонах України. Основні фактори 

формування регіональних екологічних проблем. Особливості міграції 

полютантів в найвідоміших техногенно забруднених ландшафтах. Основні 

ландшафтно-екологічні проблеми Волинської області та сусідніх територій. 

Тема 15. Моделювання та прогнозування ландшафтно-екологічних 

процесів Математико-картографічне моделювання соціоекосистеми. 

Моделювання та прогнозування ландшафтно-екологічних процесів. 

Особливості поняття „модель” в екології. Загальні риси різних видів моделей. 

Основні завдання та принципи ландшафтно-екологічного моделювання. 

Основні функції ландшафтно-екологічного прогнозування. 

 

Список рекомендованої літератури 

1.Петлін В.М. Прикладне ландшафтознавство: Науково-практичний посібник. 

— К.:ІСДО.-1993.-92 с. 

2. Малишева Л.М. Геохімія ландшафтів: Навч. посібник. — К.: Либідь, 2000. — 

472 с. 

3.  Малишева Л.М. Ландшафтно-геохімічна оцінка екологічного стану 

території. — К.: РВІД "Київський ун-т", 1988. - 264 с.  

 

 

 

Програма навчальної дисципліни: ТЕХНОЕКОЛОГІЯ 

Тема 1. Вступ. Забруднення навколишнього середовища  промисловими 

викидами.  Основні  поняття про забруднення навколишнього середовища. 

Класифікація забруднень. 
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Тема 2. Гірнічно-видобувний комплекс.  Видобувна промисловість.  

Гірниче виробництво та екологія. Вугледобувна промисловість. Видобування 

залізної руди. Відновленняземель,порушених гірничими роботами. 

 

Тема 3. Енергетика. Значення енергетики для розвитку економіки України. 

Теплові електростанції.  Вплив ТЕС на довкілля.  Атомні станції.  Вплив АЕС на 

навколишнє середовище. Гідроелектростанції (ГЕС).  Вплив ГЕС на довкілля. 

Тема 4. Металургійний комплекс   Загальні відомості про металургійний 

комплекс.  Чорна металургія. Кольорова металургія.  Вплив металургійних 

виробництв на довкілля. 

Тема 5. Машинобудівний комплекс. Загальні відомості про 

машинобудівний комплекс. Вплив на атмосферу окремих виробництв. 

Забруднення гідросфери підприємствами машинобудування.  Забруднення 

ґрунтів. 

Тема 6. Хімічна промисловість.  Загальні відомості про хімічний 

комплекс. Вплив хімічної промисловості на довкілля. Оздоровчі заходи на 

підприємствах хімічного комплексу. 

Тема 7. Лісовий комплекс  Ліс – складова біосфери. Загальні відомості про 

лісовий комплекс. Вплив деревообробного виробництва на довкілля. Вплив 

целюлозно-паперової промисловості на довкілля. 

Тема 8. Агропромисловий комплекс.  Структура АПК. Сільське 

господарство. Екологічні проблеми рослинництва. Вплив тваринництва на 

довкілля. Переробна промисловість. Харчова промисловість. Вплив харчової 

промисловості на довкілля. 

Тема 9. Транспортний комплекс.  Загальні відомості про ТК. 

Автомобільний транспорт та його вплив на довкілля. Залізничний транспорт. 

Вплив залізничного транспорту на довкілля. Водний транспорт. Заходи щодо 

захисту водного басейну. Трубопровідний транспорт. 

Тема 10.   Екологізація виробництва. Біологічні  аспекти  екологізації  

виробництва. Технічні  аспекти  екологізації  виробництва. Технологічні  

аспекти  екологізації  виробництва.  Економічні  аспекти  екологізації  

виробництва.   

 

 Список рекомендованої літератури 

1. Апостолюк С.О., Джигирей В.С., Промислова екологія. – К.: „Знання”, 2005. 

– 480 с. 

2.   Войцицький  А. П.  Нормування  антропогенного  навантаження на  

природне  середовище :  навч.  посіб. /   Житомир : ЖТДУ, 2007. – 201 с.          

3.Добровольський  В. В.  Екологічні  знання :  навч.  посіб. /  В. В. 

Добровольський. – К. : Професіонал, 2005. – 304 с. 

4.Вовельський М.М., Чабан Ю.М. Защита окружающей среды от химических 

выбросов химических предприятий.– М.: Химиздат, 1989. – 213 с. 
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5.Сухарєв С.М., Чундак С.Ю., Сухарєва О.Ю. Техноекологія та охорона 

навколишнього середовища. Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів. – Львів: «Новий світ», 2004 – 256 с. 

 

 

Програма навчальної дисципліни: МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ 

Тема 1 Моніторинг довкілля як галузь екологічної науки і 

природоохоронної діяльності. Вступ. Сутність, об’єкт, предмет, методи 

моніторингу довкілля. Становлення і розвиток моніторингу довкілля як галузі 

екологічної науки. Моніторинг як система спостережень за впливом на довкілля 

антропогенних факторів. Моніторинг як система оцінювання і прогнозування 

майбутнього стану довкілля. Організація спостережень за станом природного 

середовища. Методи спостережень за рівнем забруднення природного 

середовища.  

Тема 2 Рівні, види моніторингу довкілля. Принципи класифікації систем 

моніторингу. Екологічний моніторинг і його завдання. Фоновий моніторинг, 

його роль в оцінюванні і прогнозуванні глобального стану біосфери. Глобальна 

система моніторингу навколишнього середовища (ГСМНС). Кліматичний 

моніторинг і його завдання. Моніторинг навколишнього природного 

середовища в межах України. 

Тема 3 Моніторинг атмосферного повітря. Джерела і наслідки 

забруднення атмосферного повітря. Потепління клімату. Кислотні опади. 

Руйнування озонового екрана атмосфери. Запустелювання територій. Основні 

вимоги до організації спостережень за забрудненням атмосферного повітря. 

Види постів спостережень, програми і терміни спостережень. Методи 

оцінювання забруднення атмосферного повітря, прилади і способи відбору 

проб. Оцінювання стану атмосферного повітря за результатами спостережень. 

Екологічне нормування якості атмосферного повітря. 

Тема 4. Статистична обробка  Статистична обробка результатів 

моніторингу. Дисперсія. Кореляційний аналіз. Регресійний аналіз. 

Тема 5 Моніторинг поверхневих вод. Сучасний стан поверхневих вод. 

Джерела та види їх забруднення. Основні завдання і організація роботи системи 

моніторингу поверхневих вод. Принципи організації спостереження і 

контролювання якості поверхневих вод. Пункти спостережень,  контрольні створи. 

Програми спостережень за гідрологічними і гідрохімічними показниками, 

терміни проведення гідрохімічних робіт на пунктах спостереження. Методи і 

терміни відбору проб. Гідробіологічні спостереження. Прилади і системи 

контролювання забруднення водного середовища. Оцінювання і прогнозування 

якості води.  
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Тема 6 Моніторинг Світового океану. Джерела і види забруднення 

океану. Процеси самоочищення морського середовища від забруднюючих 

речовин. Завдання і основні види комплексного глобального моніторингу 

океану. Організація спостережень за станом вод морів та океанів.  

Тема 7 Моніторинг стану ґрунтів. Сучасний стан ґрунтового покриву 

Землі і антропогенний вплив на нього. Наукові і організаційні засади створення 

ґрунтового моніторингу. Критерії оцінювання і види ґрунтово-екологічного 

моніторингу. Основні принципи спостережень за рівне хімічного забруднення 

ґрунту. Особливості організації спостереження і контролювання забруднення 

ґрунтів пестицидами. Організація моніторингу забруднення ґрунтів важкими 

металами.  Моніторинг меліорованих земель. 

Тема 8 Радіоактивне забруднення природного середовища і його 

моніторинг.  Джерела радіоактивного забруднення навколишнього природного 

середовища. Радіоекологічний моніторинг, основні складові і завдання. Методи 

радіаційного контролю. Обстеження забруднених сільськогосподарських угідь і 

об’єктів ветеринарного нагляду. 

Тема 9 Моніторинг довкілля на основі спостережень за біологічними 

об’єктами. Біоіндикація. Біомоніторинг забруднення атмосфери за допомогою 

рослин. Біомоніторинг ґрунтів і водних ресурсів. 

Тема 10 Громадський моніторинг. Основи організації громадського 

екологічного моніторингу. Організація громадського контролю в екологічному 

моніторингу. Моніторинг ПЗФ. 

 

Список рекомендованої літератури 

1. Мельник А.В., Міллер Г.П. Ландшафтний моніторинг. — К., 1993. — 152 с. 

2. Боголюбов В. М., Клименко М. О., Мокін В. Б., Сафранов Т. А., Горова А. І., 

Прилипко В. А., Адаменко О. М., Полєтаєва Л. М., Картавцев О. М. - 2-е вид., 

перероб. і доп. — Вінниця : ВНТУ, 2010. — 232 с. 

 

 

 

Програма навчальної дисципліни: ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 

1. Вплив сильних фізичних факторів на стан екосистем і здоров’я людини.  

2. Природні та антропогенні фактори і явища, що можуть негативно впливати 

на живі організми.  

3. Загальні положення дотримання екологічної безпеки на території України. 

Географічна локалізація окремих явищ і процесів.  

4. Регіональні особливості екологічної безпеки: Донецько–Придніпровського 

регіону та акваторії Чорного і Азовського моря.  

5. Регіональні особливості екологічної безпеки: гірських районів Криму і 

Карпат та Полісся і Чорнобильської зони.  
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6. Державні органи контролю за додержанням нормативних вимог безпечної 

життєдіяльності. Прогнозування розвитку і локалізації окремих явищ і 

процесів.  

7. Екологічні катастрофи і надзвичайні природні і антропогенні ситуації.  

8. Невідкладна долі карська допомога потерпілим у деяких поширених 

екстремальних ситуаціях. 

 

Список рекомендованої літератури 

1.Зеркалов Д.В. Екологічна безпека та охорона довкілля. Монографія. — К.: 

Основа, 2012. — 514 с. 

2. Кузьмина В.А. Екологічна безпека: Конспект лекцій. – Одеса: Вид-во ТЕС, 

2013. – 131 с 

3. Шумейко В.М., Глуховський І.В., Овруцький В.М., Шевчук Я.В., 

Шумейко О.В., Глуховський В.В., Овруцький О.В. Екологічна 

токсикологія . – К: АТ»Видавництво «Столиця»», 1998. – 204 с 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  ВСТУПНОГО 

ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ  

 

Вступні випробування проводяться у вигляді тестування. Для проведення 

тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження 

(реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється 

рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол. 

Для проведення тестування приймальною комісією попередньо готуються 

тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». 

Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами 

наочної інформації на Web-сайті Луцького НТУ (http://www.lutsk-ntu.com.ua) та 

інформаційних стендах приймальної комісії. 

Вступне випробування проводиться у строки передбачені Правилами 

прийому до Луцького НТУ. 

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує варіант 

завдання, який містить 30 тестів, для кожного з яких передбачено 5 варіантів 

відповідей. 

Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну відповідь і 

позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру цього 

завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант відповіді. На 

виконання тестового завдання відводиться 3 години (180 хвилин). 

За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня фахових 

знань за наступними критеріями.  

Правильне виконання усіх 30 тестових завдань оцінюється в 100 балів. 

Кожен рівень складності оцінюється наступним чином: 

Перший рівень складності (від 1 до 10 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань оцінюються 

в 20 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 2 бала.  

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 12 балів. 

Другий рівень складності (від 11 до 20 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань оцінюються 

в 30 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 3 бали. 

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 18 балів. 

Третій рівень складності (від 21 до 30 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань оцінюються 

в 50 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 5 балів. 

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 30 балів. 

Заяву про апеляцію щодо кількості балів, отриманих на вступному 

випробуванні у Луцькому НТУ, вступник може подати особисто не пізніше 

наступного робочого дня після оголошення кількості балів, отриманих з даного 

вступного випробування. Заява про апеляцію подається відповідальному 

секретарю Приймальної комісії та візується головою Приймальної комісії. 
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Голова фахової атестаційної комісії  

__________ 

   

С.Г. Панькевич 

 

Члени фахової атестаційної комісії 

 

___________ 

 

М.А. Федонюк  

  

 ___________ 
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