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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

 

Відповідно до правил прийому 2021 році абітурієнти, які здобули освітньо-

кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника мають право вступати за 

результатами фахових вступних випробувань на другий курс (із нормативним 

терміном навчання) або на перший курс (зі скороченим терміном навчання) для 

здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за умови 

вступу на споріднену спеціальність, яка визначається постановами Кабінету 

Міністрів України від 11 вересня 2007 року № 1117 "Про затвердження 

Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у 

професійно-технічних навчальних закладах" та від 29 квітня 2015 року № 266 

«Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». 

У процесі підготовки до фахового вступного випробування абітурієнт 

може користуватися наведеним переліком питань з дисциплін, які виносяться на 

фахове вступне випробування та рекомендованим списком літератури. 

Випробування проводиться у формі тестування. Тривалість випробування - 

2 години. Для оцінювання результатів тестування у програмі наведені відповідні 

критерії оцінювання.. Тестові завдання охоплюють вузлові теми і питання із 

дисциплін «Хімія» та «Біологія». 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

ХІМІЯ 

Загальна і неорганічна хімія. 

Основні поняття хімії. Предмет хімії. Фізичні і хімічні явища. Чисті 

речовини і суміші.  

Склад речовини. Атом. Молекули. Іони. Хімічні елементи. Прості і складні 

речовини. Закон сталості. Хімічні формули. Атомна одиниця маси. Масова частка 

елемента в речовині. 

Кількісні відношення в хімії. Атомно-молекулярне вчення. Закон 

збереження маси. Кількість речовини. Моль. Закон Авогадро.  Молекулярний 

об’єм газу. Відносна густина газів. Закон об’ємних відношень газів.  

Основні класи неорганічні сполук. Оксиди, їх класифікація, хімічні 

властивості. Оксиди у природі. Кислоти, їх класифікація, хімічні властивості. 

Практично важливі кислоти: хлорид на, сульфатна, нітратна. Основи, їх 

класифікація, хімічні властивості. Луги. Індикатори на кислоти і луги. Солі, їх 

класифікація, хімічні властивості. 

Основні поняття теорії будови речовини. Будова атома. Ядерні реакції. 

Періодичний закон. Структура Періодичної системи Д.І. Мендєлєєва. Електронна 

будова атомів. Визначення властивостей елемента за його положенням у 

Періодичній системній таблиці. Будова молекул. Хімічні зв’язки, їх типи. Зв'язок 

між типом хімічного зв’язку і агрегатним станом речовин.  

Розчини. Поняття про розчинність. Способи вираження концентрації 

розчинів. Вода у природі, її  кругообіг. Електролітична дисоціація кислот., основ, 

солей,. Реакції іонного обміни.  

Хімія металів. Метали у Періодичні таблиці. Загальні ознаки електронної 

будови атомів металів. Хімічні властивості металів. Ряд активності металів. 

Найважливіші метали та їх властивості.  

Хімія неметалів. Неметали у Періодичні таблиці. Загальні ознаки електронної 

будови атомів неметалів. Хімічні властивості неметалів (Оксигену, Сульфату, 

Галогенів) Кругообіг Оксигену в природі.  

Окисно-відновні реакції. Поняття про окиснення і відновлення. Визначення 

ступенів окиснення елементів іу формулах молекул. Підбір коефіцієнтів у 

рівняннях.  

Закономірності перебігу хімічних реакцій. Енергетика реакцій. Швидкість 

реакцій. Хімічна рівновага. 

Органічна хімія. 

Теорія хімічної будови органічних сполук. Алкани, їх ізометрія, номенклатура. 

Фізичні і хімічні властивості. Алкани в природі. Алкени і Алкіни, їх 

номенклатура, хімічні властивості.  

Застосування, переробка вуглеводнів. Спирти, їх класифікація, номенклатура, 

хімічні властивості, застосування. Фенол, його хімічні властивості, застосування. 

Альдегіди,  їх номенклатура, хімічні властивості, застосування. Карбонові 

кислоти, їх номенклатура, хімічні властивості. Поняття про мила. Жири.  
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Вуглеводи. Глюкоза, її нециклічна і циклічна форми. Хімічні властивості 

глюкози. Поняття про фруктозу, сахарозу, крохмаль і целюлоза. Аміни, їх 

номенклатура, хімічні властивості. Поняття про аміни.  

Амінокислоти, їх номенклатура, хімічні властивості. Білки, їх склад, 

структура. Якісні реакції на білки.  

Полімери. Основні методи їх синтезу. Найважливіші представники: 

поліетилен, тефлон, каучук. Поняття про синтетичні волокна. 

 

БІОЛОГІЯ 

Біологія, як система наук про живу природу. Основні галузі біології. 

Різноманітність живих організмів. Царства живої природи. Характерні ознаки, 

рівні організації та  фундаментальні властивості живої матерії. Історія розвитку 

біології. Різноманітність живих організмів та їх класифікація. Основні групи 

живих організмів. Науки, які вивчають структуру та функції живих організмів. 

Прикладна біологія. 

Структура клітини і її компонентів. Прокаріоти та еукаріоти, спільні та 

відмінні ознаки. Будова клітин прокаріотів і еукаріотів. Спільні та відмінні ознаки 

рослинної та тваринної клітини. Органели рослинної та тваринної клітини. 

Фотосинтез. Значення фотосинтезу. Поділ клітин. Хромосоми. Каріотип. 

Клітинний цикл. Мітоз. Мейоз. Сучасна клітинна теорія.  

Одноклітинні організми. Одноклітинні прокаріоти. Бактерії (корисні, 

шкідливі). Одноклітинні еукаріоти (рослиноподібні, гриби, твариноподібні).  

Автотрофи, гетеротрофи. Одноклітинні та багатоклітинні водорості.  

Будова та життєдіяльність рослин та грибів. Загальна характеристика 

царства Рослини. Хімічний склад клітини рослинної клітини. Тканини та органи 

рослин. Види коренів. Типи кореневих систем. Будова коренів. Будова пагона. 

Його розвиток з бруньки. Стебло - вісь пагона. Зовнішня та внутрішня будова 

листка. Функції листка. Фотосинтез. Регуляція життєвих функцій рослин. Рухи 

рослин.  Способи розмноження рослин. Будова і різноманітність квіток. Суцвіття. 

Запліднення у квіткових рослин. Будова насінини. Різноманітність плодів. Ріст та 

розвиток рослин. Різноманітність рослин. Вищі спорові рослини. Загальна 

характеристика вищих спорових рослин. Мохоподібні. Папоротеподібні. 

Плауноподібні та хвощеподібні. Голонасінні. Загальна характеристика 

голонасінних рослин. Покритонасінні, або Квіткові. Загальна характеристика 

покритонасінних, або квіткових, рослин. Значення середовища життя (довкілля) 

для рослин: абіотичні, біотичні, антропогенні чинники. Екологічні групи рослин. 

Життєві форми рослин. Рослинні угрупування. Охорона рослин. Загальна 

характеристика царства Гриби. Різноманітність грибів.  Лишайники - симбіотичні 

організмі. Загальна характеристика лишайників.  

Тваринний світ, як складова частина природи. Загальні відомості про 

царство тварин. Зоологія - наука про тварин. Положення тварин у системі 

органічного світу, їх основні риси. Основи класифікації тварин. Поняття про 

систематичні одиниці в зоології. Будова та життєдіяльність тварин. Особливості 

будови тваринної клітини. Тканини тварин. Органи та системи органів, їх функції. 
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Розмноження тварин (статеве, нестатеве, вегетативне, партеногенез). Середовища 

мешкання тварин. Зв’язки тварин з іншими організмами.  

Одноклітинні тварини; або найпростіші. Загальна характеристика одноклітинних 

Особливості будови одноклітинних та процесів їх життєдіяльності. Прісноводні, 

морські, паразитичні одноклітинні.   

Багатоклітинні тварини. Губки. Кишковопорожнинні. Плоскі черви. Круглі черви. 

Кільчасті черви. Загальна характеристика типів, особливості будови та процеси 

життєдіяльності, різноманітність 

Членистоногі. Загальна характеристика типу. Клас Ракоподібні. Клас 

Павукоподібні. Клас Комахи. Загальна характеристика. Середовище існування. 

Зовнішня та внутрішня будова. Особливості процесів життєдіяльності. 

Різноманітність.  

Молюски. Загальна характеристика типу. Особливості процесів життєдіяльності, 

різноманітність (черевоногі, двостулкові, головоногі). 

Тип хордові. Загальна характеристика типу. Середовище існування хордових. Клас 

Головохордові. Зовнішня та внутрішня будова, особливості процесів 

життєдіяльності головохордових на прикладі ланцетника. Підтип черепні, або 

хребетні. Клас Хрящові риби. Клас Кісткові риби. Клас Земноводні. Клас плазуни. 

Клас Птахи. Клас Ссавці. Загальна характеристика класів. Середовище існування. 

Зовнішня будова та внутрішня будова. Сезонні явища різноманітність. Значення у 

природі та житті людини. Охорона. 

Молекулярний рівень організації живої природи. Елементний склад живих 

істот (макро-, та мікроелементи). Неорганічні речовини і сполуки в живих 

системах. Органічні та неорганічні речовини в  навколишньому середовищі та їх 

вплив на живих істот. Білок і рівні його організації. Ферменти. Нуклеїнові 

кислоти і нуклеотиди. Енергетичний обмін та його сутність. Значення АТФ в 

енергетичному обміні. Будова і функція ДНК. Реплікація ДНК. Біосинтез білків. 

Єдність і сталість хімічного складу живих істот. Закономірності спадковості і 

мінливості. Генотип як цілісна система. Ген, генотип, фенотип. Алельні гени, їх 

взаємодія. Гомозигота, гетерозигота.  Генетичний код і його властивості. 

Біологічна сутність мітозу та мейозу. Гаметогенез – розвиток яйцеклітини та 

сперматозоїдів. Індивідуальний розвиток організмів.  

Популяція, екосистема, біосфера. Екологія, як наука. Екологічні фактори та 

їх вплив на живі організми. Популяція та її властивості. Поняття про екосистему і 

біогеоценоз. Взаємозв’язки популяцій у біогеоценозі. Типи екосистем. Потоки 

речовин та енергії, ланцюги живлення, трофічні рівні. Правило екологічної 

піраміди. Поняття про біосферу. Біогеохімічні кругообіги в біосфері. Поняття про 

ноосферу. 

Основи еволюційного вчення. Еволюція, зародження еволюційної ідеї. 

Докази еволюції. Синтетична теорія еволюції. Рушійні сили еволюції: мінливість, 

спадковість, природний добір. Основні напрямки еволюції. Ароморфоз, 

ідіоадаптація. Біологічний прогрес і регрес. Мікро- і макроеволюція. Географічне 

і екологічне видоутворення. Виникнення життя на землі. Біологія і майбутнє 

людства. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА 

ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 

Хімія 

1. Основні поняття хімії. Чисті речовини і суміші.  

2. Атом. Молекули. Іони. Хімічні елементи.  

3. Прості і складні речовини.  

4. Атомно-молекулярне вчення. 

5. Кількість речовини. Моль. Закон Авогадро.  

6. Молекулярний об’єм газу. Відносна густина газів.  

7. Оксиди, їх класифікація, хімічні властивості. Оксиди у природі.  

8. Кислоти, їх класифікація, хімічні властивості. 

9. Основи, їх класифікація, хімічні властивості. Луги.  

10. Солі, їх класифікація, хімічні властивості. 

11. Будова атома. Ядерні реакції.  

12. Періодичний закон. Структура Періодичної системи Д.І. Мендєлєєва.  

13. Будова молекул. Хімічні зв’язки, їх типи.  

14. Поняття про розчинність.  

15. Вода у природі, її кругообіг.  

16. Реакції іонного обміни.  

17. Метали, загальні ознаки електронної будови атомів металів. Хімічні 

властивості металів.  

18. Неметали, загальні ознаки електронної будови атомів неметалів. Хімічні 

властивості неметалів (Оксигену, Сульфату, Галогенів)  

19. Кругообіг Оксигену в природі.  

20. Поняття про окиснення і відновлення.  

21. Енергетика реакцій. Швидкість реакцій.  

22. Хімічна рівновага. 

23. Теорія хімічної будови органічних сполук. Алкани, Алкени і Алкіни, їх 

номенклатура, хімічні властивості. Застосування, переробка вуглеводнів.  

24. Спирти, їх класифікація, номенклатура, хімічні властивості, застосування.  

25. Фенол, його хімічні властивості, застосування.  

26. Альдегіди, їх номенклатура, хімічні властивості, застосування.  

27. Карбонові кислоти, їх номенклатура, хімічні властивості. Поняття про мила.  

28. Жири.  

29. Вуглеводи.  

30. Глюкоза, її нециклічна і циклічна форми. Хімічні властивості глюкози.  

31. Поняття про фруктозу, сахарозу, крохмаль і целюлоза.  

32. Аміни, їх номенклатура, хімічні властивості. Поняття про аміни.  

33. Амінокислоти, їх номенклатура, хімічні властивості.  

34. Білки, їх склад, структура.  

35. Полімери. Основні методи їх синтезу. Поняття про синтетичні волокна. 
 

Біологія 
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1. Різноманітність живих організмів. Царства живої природи.  

2. Характерні ознаки, рівні організації та  фундаментальні властивості живої 

матерії.  

3. Прокаріоти та еукаріоти, спільні та відмінні ознаки.  

4. Спільні та відмінні ознаки рослинної та тваринної клітини.  

5. Поділ клітин. Хромосоми. Каріотип.  

6. Клітинний цикл. Мітоз. Мейоз. Сучасна клітинна теорія.  

7. Одноклітинні прокаріоти. Бактерії (корисні, шкідливі). Одноклітинні 

еукаріоти (рослиноподібні, гриби, твариноподібні).  

8. Автотрофи, гетеротрофи.  

9. Загальна характеристика царства Рослини.  

10. Хімічний склад клітини рослинної клітини. Тканини та органи рослин.  

11. Різноманітність рослин. Значення середовища життя (довкілля) для рослин: 

абіотичні, біотичні, антропогенні чинники. Охорона рослин.  

12. Загальна характеристика царства Гриби. Різноманітність грибів.   

13. Загальні відомості про царство тварин.  

14. Основи класифікації тварин. Поняття про систематичні одиниці в зоології.  

15. Будова та життєдіяльність тварин.  

16. Середовища мешкання тварин. Зв’язки тварин з іншими організмами.  

17. Одноклітинні тварини; або найпростіші. Особливості будови одноклітинних 

та процесів їх життєдіяльності.  

18. Багатоклітинні тварини. Загальна характеристика типів, особливості будови 

та процеси життєдіяльності, різноманітність. 

19. Загальна характеристика основних класів безхребетних. 

20. Тип хордові. Загальна характеристика типу.  

21.  Підтип черепні, або хребетні. Загальна характеристика класів. Середовище 

існування. Зовнішня будова та внутрішня будова. 

22. Молекулярний рівень організації живої природи.  

23. Елементний склад живих істот (макро-, та мікроелементи). 

24.  Органічні та неорганічні речовини в навколишньому середовищі та їх 

вплив на живих істот.  

25. Закономірності спадковості і мінливості. Генотип як цілісна система.  

26. Індивідуальний розвиток організмів.  

27. Екологічні фактори та їх вплив на живі організми.  

28. Популяція та її властивості.  

29. Поняття про екосистему і біогеоценоз. Взаємозв’язки популяцій у 

біогеоценозі. Типи екосистем.  

30. Потоки речовин та енергії, ланцюги живлення, трофічні рівні. Правило 

екологічної піраміди.  

31. Поняття про біосферу. Біогеохімічні кругообіги в біосфері.. 

32. Еволюція, зародження еволюційної ідеї. Синтетична теорія еволюції.  

33. Основні напрямки еволюції. Ароморфоз, ідіоадаптація.  

34. Мікро-, і макроеволюція. Географічне і екологічне видоутворення.  

35. Виникнення життя на землі. Біологія і майбутнє людства. 



9 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Романова Н. В. Загальна та неорганічна хімія : підручник  К.Ірпінь : Перун, 

2007. 480 с.  

2. Артеменко, А. И., Малеванный В. А. , Тикунова И. В.  Справочное 

руководство по химии: для студентов нехимических спеціальностей. М.: 

Высш. шк., 1990.  303 с. 

3. Ахметов Н. С.   Неорганическая химия : учеб. пособие 2-е изд., перераб. и 

доп.  М. : Высш. шк., 1975. 672 с. 

4. Басов В. П., Юрченко О. Г. Хімія : навч. посібник. К. : Каравела ; Л. : Новий 

світ-2000, 2001.  132 с. 

5. Бобрівник Л. Д., Руденко В. М. , Лезенко Г. О.  Органічна хімія : підручник– 

К. : Ірпінь, 2006.  544 с. 

6. Григор'єва В. В. Самійленко В. М. , Сич А. М. Загальна хімія : підручник 2-е 

вид., перероб. і доп.  К. : Вища шк., 1991. 131 с. 

7. Ерохин Ю. М.  Химия : ученик. М. : Академия : НМЦ СПО, 2000. 384 с. 

8. Зинченко Т. А. Семизорова Н. Ф. Химия : учебник.  Одеса. Полиграф, 2005.  

264 с. 

9. Карапетьянц М. Х., Дракин С. И. Общая и неорганическая химия : учебник 

М. : Химия, 1981.  679 с. 

10. Кельїна С. Ю. Лічко О. І., Невинський О. Г. Синтез високомолекулярних 

сполук : метод. вказівки. Миколаїв : НУК, 2007. 64 с. 

11. Краткая химическая энциклопедия. В 4 т.  Т. 3. Мальтаза Пиролиз / редкол. : 

И. Л. Кнунянц (глав. ред.).  М. : Сов. энциклопедия, 1964. 1112 с. 

12. Мітрясова О. П. Хімічні основи екології : навч. посібник К. : Перун, 

1999. 192 с. 

13. Оганесян Э. Т. Руководство по химии для поступающих в вузы : справ. 

пособие. М. : Высш. шк., 1987. 399 с. 

14. Універсальний довідник старшокласника, абітурієнта, студента / 

Є. В. Глушко та ін.  К. : Воля, 2004.  288 с. 

15. Трохименко, Г. Г. Біогеохімія: конспект лекцій. Ч. 1. Миколаїв: НУК, 2007. 

32 с. 

16. Костіков І. Ю. Волгін С. О., Додь В. В., Сиволоб А. В. та ін. Біологія : 

підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. К.: Видавничий дім «Освіта», 

2014.  256 С.. 

17. Мусієнко П.С. Славний, П.Г. Балан Біологія 7 клас. Українська мова 

навчання. Видавництво: Генеза. Рік: 2007. 288 с 

18. Серебряков В. В., Балан П. Г. Біологія : 8: підруч. для загальноосвіт. навч. 

закл. К. : Генеза, 2008.  288 с. 

19. Страшко С.В., Горяна Л.Г., Білик В.Г., Гнатенко С.А. Біологія 9 клас. Вид-

во: Грамота.  2009. 291 с. 



10 

20. Межжерін С. В., Межжеріна Я. О., Коршевнюк Т. В.. Біологія: (профіл. 

рівень): підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. К.: Планета книжок, 

2010.  336 с. 

21. Тейлор Д., Грин. Н., Стаут У. Биология. В 3-х т. Т.1. /под. ред.. П. Сопера.  

М.: Мир. 2004  454 с. 

22. Тейлор Д., Грин. Н., Стаут У. Биология. В 3-х т. Т.2./ под. ред.. П. Сопера. – 

М.: Мир.  2004  434 с. 

23. Тейлор Д., Грин. Н., Стаут У. Биология. В 3-х т. Т.3./ под. ред.. П. Сопера. – 

М.: Мир. 2004. 451 с. 

24. Кучерявий В.П. Екологія. Львів. Світ. 2001. 480 с. 

25. Войтович Г.В., Вронский В.А. Основи учення о биосфере. М.: 

Просвещение, 1989. 160с. 

26. Гиляров А.М. Популяционная зкология. М.: МГУ, 1990. 191с. 

27. Джигирей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорона 

навколишнього природного середовища (Екологія та охорона природи). 

Львів: Афіша, 2000. 272с. 

28. Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я.П. Дідуха.  К.: 

Глобалконсалтинг, 2009.  900 с. 

29. Червона книга України. Тваринний світ / за ред. І.А. Акімова  К.: 

Глобалконсалтинг, 2009. 600 с. 

30. Величко О.М., Зеркалов Д.В.  Контроль забруднення довкілля. К.: Основа, 

2002.  256 с. 

31. Изразль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. М.: 

Гидрометеоиздат, 1984.  560 с. 

32. Некос В.Е. Основи общей экологии и неоэкологии. Харьков: Прапор, 1 

часть  1999, 2 часть 2001.  450 с. 

33. Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь-справочник. М.: Мысль, 1990. 

637 с. 

34. Царик Л.П., Царик П.Л., Вітенко І.М.. Екологія: Підруч. для 11 кл. 

загальноосвіт. навч. закл. Рівень стандарту, академічний рівень. К. : Генеза, 

2011.  96 с. 

35. Ситник К.М., Брайон А.В., Гордецький А.В. Биосфера. Зкология. Охрана 

природи. Справочное пособие. К.: Наукова думка, 1987.  524 с. 

 



11 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ  

Перелік питань складається з 40 тестових завдань. 

Кожному вступнику дається варіант, який складається із 20 тестових завдань.  

Максимальна кількість балів - 200 . Мінімальна кількість балів для успішного 

складання екзамену –  100 балів. 

 

Кількість правильних відповідей Бали 

1 - 

2 - 

3 - 

4 100 

5 105 

6 110 

7 115 

8 120 

9 125 

10 130 

11 135 

12 140 

13 145 

14 150 

15 155 

16 160 

17 170 

18 180 

19 190 

20 200 
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ТЕСТОВІ ПИТАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО  ВИПРОБУВАННЯ 

для конкурсного відбору вступників для здобуття освітньо-професійного ступеня 

«фаховий молодший бакалавр»  за спеціальністю: 101 «Екологія».  

Перелік питань складається з 20 тестових завдань. В кожному тесті вірною є 

тільки одна відповідь, яка оцінюється наступним чином: 

Кількість 

правильних 

відповідей 

Бали 

Кількість 

правильних 

відповідей 

Бали 

1 - 11 135 

2 - 12 140 

3 - 13 145 

4 100 14 150 

5 105 15 155 

6 110 16 160 

7 115 17 170 

8 120 18 180 

9 125 19 190 

10 130 20 200 

Варіант №1 

1. Позначте визначення атома: 

a) найменша електронейтральна частина, що складається з ядра і електронів; 

b) найменша частина речовини, що зберігає її властивості; 

c) найменша кількість речовини, що бере участь у хімічних перетвореннях; 

d) найменша заряджена частинка, що входить до складу молекули. 

2. Позначте найпоширеніший елемент у всесвіті: 

a) гідроген; 

b) оксисен; 

c) нітроген; 

d) гелій. 

3. Позначте елемент,що є найпоширенішим у літосфері Землі: 

a) оксиген; 

b) алюміній; 

c) силіцій; 
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d) ферум. 

4. Позначте тип реакції, що описується схемою: А+В=АВ: 

a) сполучення; 

b) розкладання; 

c) заміщення; 

d) обміну. 

5. Позначте масову частку розчину (у %), добутого розчиненням у воді масою 

150 г солі масою 50г: 

a) 25%; 

b) 33%; 

c) 5%; 

d) 3,3% 

6.  Позначте, які іони відповідають за лужність водного розчину: 

a) гідроксид-аніони; 

b) катіони гідрогену; 

c) катіони металів; 

d) аніони кислотних залишків. 

7. Укажіть третього члена гомологічного ряду метану: 

a) пропан; 

b) етан; 

c) бутан; 

d) пентан. 

8.  Позначте тип реакцій характерний для алканів: 

a) заміщення; 

b) приєднання; 

c) ароматизація; 

d) циклізація. 

9.  Позначте основний компонент природного газу: 

a) метан; 

b) етан; 
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c) пропан; 

d) бутан. 

10. Позначте групу вуглеводів, до яких належить глюкоза: 

a) моносахариди 

b) дисахариди; 

c) трисахариди; 

d) полісахариди. 

11. Сукупність природних умов та явищ, які оточують живі організми і 

знаходяться з ними у постійній взаємодії називається: 

a) середовищем мешкання; 

b) зовнішнім середовищем; 

c) навколишнім середовищем; 

d) природним середовищем. 

12. Використовують їжу як готовий органічний матеріал: 

a) гриби; 

b) віруси; 

c) рослини; 

d) водорості. 

13. Організми, які живляться мертвим матеріалом: 

a) сапротрофи; 

b) мутуалісти; 

c) паразити; 

d) симбіонти; 

14.  Як називається процес поділу клітини у рослин в результаті якого 

утворюються гамети: 

a) мітоз; 

b) мейоз; 

c) сперматогенез; 

d) оогенез. 

15. Мають дві пари п'ятипалих кінцівок: 



15 

a) земноводні 

b) плазуни 

c) членистоногі 

d) птахи 

16. В межах якої системи відбувається кругообіг матерії й енергії: 

a) біогеоценозу 

b) біотопу 

c) біоценозу; 

d) екотопу 

17. Не мають клітинної будови й здатні розмножуватися, лише проникнувши 

в живу клітину: 

a) віруси; 

b) бактерії; 

c) бактеріофаги; 

d) водорості. 

18. Група насінних рослин, що характеризуються наявністю насіння і 

насінного зачатка, які лежать відкрито на лусочках: 

a) голонасінні;  

b) папоротеподібні; 

c) покритонасінні; 

d) квіткові 

19. До біотичних екологічних факторів належать: 

a) хижацтво, конкуренція, паразитизм;  

b) фактори неживої природи; 

c) кліматичні фактори; 

d) фактори водного середовища. 

20. Елементарною одиницею еволюції є: 

a) популяція; 

b) вид; 

c) особина; 
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d) угрупування. 
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ТЕСТОВІ ПИТАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО  ВИПРОБУВАННЯ 

для конкурсного відбору вступників для здобуття освітньо-професійного ступеня 

«фаховий молодший бакалавр»  за спеціальністю: 101 «Екологія».  

Перелік питань складається з 20 тестових завдань. В кожному тесті вірною є 

тільки одна відповідь, яка оцінюється наступним чином: 

Кількість 

правильних 

відповідей 

Бали 

Кількість 

правильних 

відповідей 

Бали 

1 - 11 135 

2 - 12 140 

3 - 13 145 

4 100 14 150 

5 105 15 155 

6 110 16 160 

7 115 17 170 

8 120 18 180 

9 125 19 190 

10 130 20 200 

 

Варіант № 2 

1. Позначте визначення молекули: 

a) найменша частинка речовини, що зберігає її властивості; 

b) найменша кількість речовини, що бере участь у хімічних реакціях; 

c) будь-яка електронейтральна частинка речовини; 

d) найменша позитивна частинка речовини. 

2. Позначте елемент, що є найпоширенішим у атмосфері Землі: 

a) нітроген; 

b) оксисен; 

c) гідроген; 

d) карбон. 

3. Позначте, який газ важчий за повітря: 

a) вуглекислий газ; 

b) метан; 

c) амоніак; 

d) ацетилен. 
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4.  Позначте речовини, що можуть вступати в реакції обміну: 

a) дві складні речовини; 

b) проста і складна речовина; 

c) дві прості речовини; 

d) більше двох простих речовин. 

5. Позначте, які іони відповідають за кислотність водного розчину: 

a) катіони гідрогену; 

b) катіони металів; 

c) гідроксид-аніони; 

d) аніони кислотних залишків. 

6.  Позначте частинку, що входить до складу речовин і має електричний 

заряд: 

a) йон; 

b) атом; 

c) молекула; 

7. Позначте тип реакцій характерний для алкенів: 

a) приєднання; 

b) заміщення; 

c) ароматизація; 

d) стійкі до будь-яких взаємодій. 

8.  Позначте природну сировину для промислового добування бензину: 

a) нафта; 

b) природний газ; 

c) кам’яне вугілля; 

d) торф. 

9. Позначте групу вуглеводів, до яких належить крохмаль: 

a) полісахариди. 

b) трисахариди; 

c) дисахариди; 

d) моносахариди 
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10. Наука, що вивчає живі організми: 

a) біологія; 

b) мікологія 

c) ботаніка 

d) зоологія 

11. Організми, які самі синтезують необхідний органічний матеріал з 

неорганічних сполук: 

a) автотрофи 

b) гетеротрофи 

c) тварини 

d) віруси 

12. Група близькоспоріднених організмів, які можуть схрещуватися один з 

одним, даючи фертильне потомство: 

a) види 

b) популяція 

c) угрупування 

d) таксони 

13. Найдрібніші організми, що мають клітинну структуру: 

a) бактерії; 

b) віруси; 

c) бактеріофаги; 

d) водорості. 

14. Організми, що живуть усередині тіла або на тілі іншого організму, від 

якого одержують їжу та  притулок: 

a) паразити; 

b) мутуалісти; 

c) симбіонти; 

d) сапротрофи. 

15. Теплокровні (гомойотермні) тварини:  

a) ссавці: 
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b) земноводні; 

c) плазуни; 

d) бактерії; 

16. Будь-який елемент середовища, здатний виявляти прямий вплив на живі 

організми називається: 

a) екологічний фактор; 

b) екологічне явище;  

c) екологічний стан; 

d) екологічний зв’язок.   

17. Місце синтезу білків: 

a) рибосоми; 

b) хромосоми; 

c) спори; 

d) джгутики. 

18. Укажіть, що являє собою елементарний еволюційний процес: 

a) зміна генетичної структури популяції; 

b) утворення нового виду; 

c) ізоляцій популяцій від інших популяцій; 

d) різке збільшення популяції у розмірах; 

19. Вивчаючи зв'язки організмів із середовищем, екологія бере до уваги 

передусім критерії: 

a) виживання і розмноження; 

b) народжуваності і смертності; 

c) чисельності і щільності; 

d) адаптації та поширення. 

20. До абіотичних екологічних факторів належать: 

a) кліматичні, ґрунтові та фактори водного середовища; 

b) фактори живої природи; 

c) хижацтво, конкуренція, паразитизм;  

d) міжвидова конкуренція. 
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ВІРНА ВІДПОВІДЬ ЗА ВСІМА ТЕСТОВИМИ ЗАВДАННЯМИ – «а» 

 


