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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма вступних випробувань складена відповідно до ГСВОУ МОНУ 

„Освітньо-кваліфікаційної характеристики” та „Освітньо-професійної 

програми” підготовки молодшого спеціаліста за спеціальностями напряму 101 

„Екологія”. Вимоги до вступних випробувань базуються на нормативних 

формах державної атестації осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах. 

На вступні випробування виноситься система умінь, що визначена ГСВОУ 

МОНУ „Освітньо-кваліфікаційна характеристика”.  

Вступні випробування проводяться за основними дисциплінами 

навчального плану підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо- 

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» . 

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання за освітнім ступенем 

бакалавр за спеціальністю 101 „Екологія”. Мета фахових випробувань – 

перевірка теоретичної та практичної підготовки абітурієнтів на базі здобутого 

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» і відбору абітурієнтів 

для навчання на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 101 

„Екологія” . 
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Навчальна дисципліна: Біологія  

1. Клітина.  

2. Бактерії, водорості: загальна характеристика, систематика, поширення, 

практичне значення.  

3. Мохи та папоротеподібні: загальна характеристика, систематика, поширення, 

практичне значення.  

4. Гриби та лишайники: особливості організації, загальна характеристика, 

систематика, поширення.  

5. Голонасінні: загальна характеристика, систематика, поширення, голонасінні 

занесені в Червону книгу.  

6. Покритонасінні: (квіткові) загальна характеристика, систематика, 

поширення, покритонасінні занесені в Червону книгу.  

7. Загальний огляд тварин. Характеристика типів.  

8. Віруси. Загальні властивості вірусів. Особливості організації, поширення, 

різноманітність.  

9. Типи обміну речовин.  

10. Спадковість і мінливість. Короткі зведення з історії генетики. Хромосомна 

теорія спадковості.  

11. Біосфера і людина. Основні етапи взаємодії біосфери і людини.  

12. Основи екології мікроорганізмів.  

13. Розповсюдження мікроорганізмів у природі.  

14. Мікробіологія харчових продуктів.  

15. Мікробіологія непродовольчих товарів.  

 

 

Навчальна дисципліна: Географія  

1. Атмосфера – повітряна оболонка Землі. Значення. Будова. Хімічний склад.  

2. Основні фактори формування клімату і погоди.  

3. Тепловий режим атмосфери, його зміни та значення для біосфери Землі.  

4. Вода у атмосфері.  

5. Баричний режим атмосфери.  

6. Атмосферна циркуляція та її значення у кліматичних процесах.  

7. Фронтальні системи у атмосфері.  

8. Методи виміру основних параметрів атмосфери.  

9. Основи кліматології. Класифікація кліматів Землі.  

10. Сучасні уявлення про форму та розміри Землі і методи їх дослідження.  

11. Карта – образно-знакова модель. Поняття про карту та її елементи. 

Картографічні проекції.  

12. Масштаби і їх види.  

13. Системи умовних знаків і способи картографічного зображення, способи 

зображення рельєфу.  

14. Системи координат на картах.  

15. Номенклатура і розграфка топографічних карт.  

16. Надписи на картах. Картографічні шрифти.  

17. Поняття про топографо-геодезичні зйомки: завдання, методи, практика.  
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18. Теодолітні зйомки. Будова, принципи роботи і методика застосування 

теодолітів у геодезії.  

19. Поняття про Космос. Галактики, типи небесних тіл. Сонячна система, її 

склад, особливості, походження.  

20. Унікальність планети Земля. Добове і річне обертання Землі та його 

наслідки. Форма і розміри Землі. Внутрішня будова.  

21. Поняття про літосферу. Мінерали та гірські породи, їх утворення, 

класифікація та властивості. Проблема часу в історії Землі.  

22. Рельєф. Ендогенні та екзогенні процеси походження рельєфу: історія і 

сучасність. Поняття про морфоструктуру і морфоскульптуру рельєфу.  

23. Поняття про атмосферу. Склад, будова, утворення атмосфери. Роль і місце її 

у географічній оболонці Землі. Сонячна радіація. Вода в атмосфері, кругообіг 

води і водний баланс.  

24. Екологічні проблеми атмосфери. Вплив атмосферних явищ на природні та 

антропогенно змінені геосистеми.  

25. Поняття про гідросферу. Унікальність природних властивостей води. Склад 

гідросфери. Характеристика Світового океану.  

26. Біологічний кругообіг. Угрупування живих організмів. Поняття про 

біогеоценоз. Жива речовина в геосферах. Поняття про грунт.  

27. Загальні закономірності географічної оболонки. Кругообіг речовини і 

енергії, цілісність, ритмічність, динаміка, зональність. 

 

 

Навчальна дисципліна: Моніторинг довкілля  

1. Джерела і наслідки забруднення атмосферного повітря.  

2. Види постів спостережень, програми і терміни спостережень.  

3. Програми спостережень за гідрологічними і гідрохімічними показниками, 

терміни проведення гідрохімічних робіт на пунктах спостереження.  

4. Основні принципи спостережень за рівнем хімічного забруднення ґрунту.  

5. Організація моніторингу забруднення ґрунтів важкими металами.  

6. Моніторинг меліорованих земель.  

7. Джерела радіоактивного забруднення навколишнього природного 

середовища. Радіоекологічний моніторинг, основні складові і завдання.  

8. Біоіндикація. Біомоніторинг забруднення атмосфери за допомогою рослин. 

Біомоніторинг ґрунтів і водних ресурсів.  

9. Основи організації громадського екологічного моніторингу.  

10. Форми і методи оцінки якості природного середовища і ступеня 

забруднення довкілля.  

 

Навчальна дисципліна: МЕТОДИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

1. Види антропогенних забруднень: класифікація та методи оцінки.  

2. Природоохоронні стандарти в галузі екологічного нормування: правова 

база, класифікація, методики визначення і практичне застосування.  

3. Екологічне нормування антропогенних забруднень атмосферного повітря. 
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4.  Екологічне нормування антропогенних забруднень водного середовища 

та об’єктів гідросфери.  

5. Нормування антропогенних забруднень ґрунтів.  

6. Екологічне нормування антропогенних забруднень об’єктів біосфери. 

Проблеми стандартизації в галузі.  

7. Економіко-правове регулювання антропогенного навантаження на 

природне середовище: поняття, значення, методи застосування.  

8. Правова база регулювання екологічних навантажень на природне 

середовище в Україні та у світі: принципи, критерії, підходи.  

 

 

Навчальна дисципліна: ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ (ТА НЕОЕКОЛОГІЯ) 

1. Актуальність екологічних проблем. 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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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Навчальна дисципліна: ГЕОЕКОЛОГІЯ 

1. Нафтова, газова та вугільна промисловість та її вплив на екологію.  

2. Добувна промисловість та її вплив на стан довкілля.  

3. Електроенергетика та її екологічний вплив.  

4. Вплив металургійного та машинобудівного комплексу на навколишнє 

середовище.  

5. Хімічна промисловість та засоби боротьби з її шкідливим впливом на 

довкілля.  

6. Лісова, деревообробна та целюлозно-паперова промисловість та її вплив на 

довкілля.  

7. Промисловість будівельних матеріалів та її екологічні проблеми.  

8. Транспорт та його екологічний вплив.  

9. Житлово-комунальне господарство та заходи боротьби з його шкідливим 

впливом.  

10. Предмет, об'єкт та методи дослідження геоекології.  

11. Ландшафтні територіальні структури.  

12. Геосистема та їх середовища.  

13. Ландшафтно-екологічне прогнозування.  

14. Ландшафтно-екологічне картографування.  

15. Оптимізація геосистем.  

 

Навчальна дисципліна: ЕКОЛОГІЧНЕ КАРТОГРАФУВАННЯ І ГІС 

1. Історія формування, сутність та основні сучасні напрямки екологічного 

картографування. 

2. Класифікація та призначення екологічних карт. 

3. Основні способи і методи екологічного картографування. Практичний 

аспект. 

4. Картографування біокліматичних факторів та атмосферних забруднень. 

5. Методи та прийоми екологічного картографування природних поверхневих 

і 

підземних вод та грунтів. 

6. Екологічні критерії картографування біоти та ландшафтів. 

7. Картографування екологічного потенціалу соціально-економічного 

середовища. 

8. Основи картографічного моделювання. Принципи і методи, програмне 

забезпечення. 

9. Геоінформаційні системи (ГІСи) в екології: поняття, методи розробки, типи. 

10. Еколого-картографічне забезпечення основ державної екологічної політики 

в Україні. 

 

Навчальна дисципліна: Основи екологічного права  

1. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів.  

2. Санітарна класифікація підприємств, виробництв та споруд.  

3. Нормативна еколого-економічна оцінка ґрунтів.  
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4. ЕЕ водних об’єктів.  

5. Державні нормативи негативних впливів в житлово-комунальних об’єктах.  

6. Проекти нормативних ГДВ, ГДК забруднюючих речовин та умови видачі 

дозволів на їх викиди.  

7. Санітарні норми і правила застосування харчових добавок.  

8. Оцінка екологічної ситуації території та заходи по її стабілізації.  

 

Навчальна дисципліна: Грунтознавство  

1. Генетичні горизонти і їх символіка.  

2. Морфологічні ознаки грунту.  

3. Склад і структура грунту.  

4. Фізика і хімія грунтів. Грунтові колоїди.  

5. Повітряний, тепловий і водний режим грунтів.  

6. Класифікація грунтів. Принципи і методи.  

7. Географія грунтів. Загальні закономірності.  

8. Екологія грунтів.  

 

Навчальна дисципліна: ГЕОЛОГІЯ ТА ГЕОМОРФОЛОГІЯ 

1. Теоретичні основи гідрології.  

2. Гідрологія поверхневих вод суші.  

3. Гідрологія підземних вод.  

4. Гідрологія океанів і морів.  

5. Водні ресурси.  

6. Речовинний склад земної кори.  

7. Основи мінералогії.  

8. Основи петрографії.  

9. Геологічні процеси та їх роль у рельєфоутворенні. Ендогенні процеси.  

10. Екзогенні процеси рельєфоутворення.  

11. Геологічна робота вітру, еолові форми рельєфу. Флювіальні процеси та 

сформований ними рельєф.  

12. Геологічна діяльність боліт, льодовиків, підземних вод, мерзлотних 

процесів та відповідні їм форми рельєфу.  

13. Геологія та геоморфологія України.  

14. Екологічна геологія.  

  

Навчальна дисципліна: «Екологія людини». 

1. Вступ до дисципліни «Екологія людини». 

2. Еколого-демографічні проблеми народонаселення земної кулі 

3. Взаємодія людини і навколишнього середовища 

4. Навколишнє середовище і здоров’я людини 

5. Трудове середовище та його вплив на здоров’я людини 

6. Вплив хімічного, фізичного та біологічного забруднення на здоров’я 

людини 

7. Імунітет людини як здатність організму до захисту власної цілісності 
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8. Вплив якості міського середовища на здоров’я населення урбанізованих 

територій 
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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  

  

 ___________ 

 

І.М.Мерленко  
 


