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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Відповідно до правил прийому 2021 року абітурієнт, може вступити до 

Відокремленого структурного підрозділу Мелітопольський інститут екології і 

соціальних технологій закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини  «Україна» для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  та освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра зі спеціальності 101 «Екологія» та здобутого за 

іншою спеціальністю, з урахуванням середнього бала диплома молодшого 

спеціаліста та фахового молодшого бакалавра. 

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. 

Вступне випробування здійснюється у письмовій тестовій формі. 

Тривалість випробування - 2 години. 

Випробування проводиться у формі тестування. Для оцінювання 

результатів тестування у програмі наведені відповідні критерії оцінювання. 

Тестові завдання охоплюють вузлові теми і питання із дисципліни «Екологія». 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Екологія як наука про довкілля. Екологія в системі природничих наук. 

Визначення, об’єкт, предмет, завдання і методи екології. Галузі і підрозділи 

екології. Вплив умов середовища на організми. Сучасна екологія, як наука, що 

вивчає переважно системи вище рівня організмів. Об’єкт сучасної екології: 

екосистеми, геосистеми, соціоекосистеми, техноекосистеми тощо. Екологічні 

явища, стани, процеси, зв’язки.  

Екологічні фактори та їх класифікація. Екологічні фактори: абіотичні 

(кліматичні, орографічні, едафічні, геофізичні), біотичні (хижацтво, конкуренція, 

паразитизм), антропогенні та антропічні. Вплив екологічних факторів на 

організми. 

Популяційна екологія. Поняття про популяцію як реальну біологічну одиницю. 

Статичні характеристики популяції: чисельність і щільність, статева, вікова 

структура, просторова структура, характер і розміщення організмів у популяції. 

Динамічні характеристики популяції: народжуваність, смертність, швидкість 

імміграції та еміграції особин. Динаміка чисельності.  

Біоценоз як природна система. Поняття про екосистему і біогеоценоз. Типи 

екосистем. Структурно-функціональна схема екосистеми. Біологічна 

продуктивність. Рух потоку енергії через біогеоценоз. Автотрофне та 

гетеротрофне живлення. Трофічна структура біоценозів. Продуценти, 

консументи, редуценти та їх роль у кругообігу речовин. Трофічні ланцюги та 

трофічні рівні живлення. Закон піраміди енергії. Піраміди чисельності, біомаси та 

енергії. Загальне поняття про сукцесію. Структура і динаміка біогеоценозу. 

Біохімічні кругообіги речовин в біогеоценозі. Поняття про колообіги речовин.  

Природа і людина: системний підхід. Загальні властивості систем. Хронологія 

розвитку геосфери. Біосфера, основні положення вчення В.І. Вернадського про 

біосферу, еволюція уявлень про роль і місце природи в житті суспільства. 

Біосфера, як глобальна екосистема планети, рушійною силою розвитку якої є 

жива речовина. Роль живих організмів у біосфері.  

Ноосфера. Еволюція уявлень про місце людини в природі. Еволюція уявлень 

про роль і місце природи в житті суспільства. Порушення глобальної природної 

рівноваги. Основна рушійна сила розвитку ноосфери. Домінування у ноосфері 

процесу розсіювання енергії. Історичні етапи взаємодії «суспільства і природи» та 

їхні екологічні особливості. 

Проблема забруднення природного середовища та стійкості геосистем до 

антропогенних навантажень. Забруднення, його вплив на компоненти природи і 

живі організми. Джерела антропогенного забруднення навколишнього 

середовища. Стійкість природних компонентів, геосистем до антропогенних 

забруднень. Форми стійкості геосистем. Забруднення, джерела забруднення 

забруднювальні речовини - механічні, хімічні, фізичні, біологічні забруднювачі. 
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Інертність, відновлюваність, пластичність, техногенне навантаження. Екологічний 

потенціал території. Збалансований розвиток регіонів України.  

Проблема деградації природних компонентів. Поняття «деградація природи». 

Причини і наслідки деградації природних компонентів. Деградація природного 

середовища, як результат антропогенного впливу, що проявляється у погіршенні 

якісних і кількісних показників природних компонентів і геосистем загалом. 

Нормативні показники якості природного середовища.  

Проблема збалансованого природокористування. Найважливіші баланси у 

сфері природокористування. Збалансований розвиток. Біологічна продуктивність. 

Невиснажливе природокористування. Біоспоживання. Проблема збалансованого 

природокористування території України. Об’єкт і предмет природокористування. 

Баланс між біопродуктивністю і біоспоживанням.  

Проблема збереження біотичного і ландшафтного різноманіття. Уявлення 

про екомережі. Біорізноманіття. Причини і наслідки деградації біорізноманіття. 

Природозаповідання як одна з ефективних форм збереження біорізноманіття. 

Видове, генетичне та ландшафтне різноманіття. Основні категорії заповідних 

об’єктів. Охарактеризуйте основні аспекти ландшафтного різноманіття. 

Природно-заповідний фонд України. Екомережа, як цілісна територіально-

функціональна єдність природних та антропогеннних ландшафтів, що забезпечує 

збереження і відтворення біотичного і ландшафтного різноманіття, підтримання 

екологічної рівноваги та екобезпечного стану довкілля загалом. Відмінні риси 

екомережі та заповідної мережі. Основні структурні елементи екомережі. 

Заповідні об’єкти в ролі природних ядер.  



6 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА 

ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 

1. Екологія як наука про довкілля.  

2. Екологія в системі природничих наук.  

3. Визначення, об’єкт, предмет, завдання і методи екології.  

4. Галузі і підрозділи екології.  

5. Екологічні фактори та їх класифікація.  

6. Популяційна екологія. Поняття про популяцію як реальну біологічну 

одиницю.  

7. Статичні характеристики популяції: чисельність і щільність, статева, вікова 

структура, просторова структура популяції.  

8. Динамічні характеристики популяції: народжуваність, смертність.  

9. Біоценоз як природна система.  

10. Поняття про екосистему і біогеоценоз.  

11. Типи екосистем. Структурно-функціональна схема екосистеми.  

12. Автотрофне та гетеротрофне живлення.  

13. Трофічна структура біоценозів. Продуценти, консументи, редуценти та їх роль 

у кругообігу речовин.  

14. Структура і динаміка біогеоценозу. Біохімічні колообіги речовин в 

біогеоценозі. Поняття про колообіги речовин.  

15. Загальні властивості систем.  

16. Біосфера, як глобальна екосистема планети, рушійною силою розвитку якої є 

жива речовина. Роль живих організмів у біосфері.  

17. Ноосфера. Порушення глобальної природної рівноваги.  

18. Проблема забруднення природного середовища та стійкості геосистем до 

антропогенних навантажень.  

19.  Стійкість природних компонентів, геосистем до антропогенних забруднень. 

20. Джерела забруднення, забруднювальні речовини.  

21. Екологічний потенціал території.  

22. Причини і наслідки деградації природних компонентів.  

23. Деградація природного середовища, як результат антропогенного впливу.  

24. Нормативні показники якості природного середовища.  

25. Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники.  

26. Вплив антропогенних чинників на колообіг енергії.  

27. Зміни природного середовища, що спричиняють порушення колообігів 

речовин і потоків енергії 

28. Проблема збалансованого природокористування.  

29. Проблема збереження біотичного і ландшафтного різноманіття.  

30. Причини і наслідки деградації біорізноманіття.  

31. Основні категорії заповідних об’єктів. Природно-заповідний фонд України.  

32. Екомережа, основні структурні елементи.  

33. Проблема оптимальної ландшафтно-екологічної організації території.  

34. Оптимізація геосистем.  

35. Нормування антропогенних навантажень.  
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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 ступеня бакалавра за 

спеціальністю 101 «Екологія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» 

Перелік питань складається з 20 тестових завдань. Максимальна кількість балів - 

200 . Мінімальна кількість балів для успішного складання екзамену –  100 балів. 

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. В межах якої системи відбувається кругообіг матерії й енергії. 

a) біоценозу; 

b) біогеоценозу 

c) біотопу 

d) екотопу 

2. До Червоної книги України занесено тварин:  

a) понад п’ятисот видів;  

b) понад трьохсот видів;  

c) понад семисот видів;  

d) понад двохсот видів;  

3. До біотичних екологічних факторів належать: 

a) хижацтво, конкуренція, паразитизм;  

b) фактори неживої природи; 

c) кліматичні фактори; 

d) фактори водного середовища. 
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4. Елементарною одиницею еволюції є: 

a) популяція; 

b) вид; 

c) особина; 

d) угрупування. 

5. Хто вперше написав (кінець 19 ст): "Під екологією ми розуміємо науку про 

зв'язки організмів з навколишнім середовищем, куди ми зараховуємо в 

широкому розумінні всі умови існування" 

a) Е. Геккель; 

b) Сукачов;  

c) Дарвін; 

d) Вернадський.  

6. 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 

7. Використання мінеральних добрив і отрутохімікатів, забруднення 

оболонок Землі відходами промисловості та транспорту: 

a) антропогенні фактори; 

b) абіотичні фактори; 

c) біотичні фактори; 

d) соціальні фактори. 

8. Посилює випаровування і приносить вологу: 

a) вітер 

b) тиск 

c) сонячна радіація 

d) опади 

9. Зменшує конкуренцію, сприяє збереженню енергії в критичні періоди, 

запобігає перенаселенню і виснаженню запасів їжі у тварин, а також 

речовин, води і світла у рослин. 

a) ізоляція  

b) агрегація 

c) територіальність 

d) адаптація 

10. Використання якогось ресурсу (їжі, води, світла, простору) будь-яким 

організмом, який тим самим зменшує доступність цього ресурсу для інших 

організмів називається 
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a) конкуренцією 

b) внутрішньовидовою конкуренцією 

c) міжвидовою конкуренцією 

d) паразитизмом 

11. Кормові ланцюги у яких організми зменшуються в розмірах і 

збільшуються чисельно, називаються:  

a) ланцюги паразитів 

b) ланцюги хижаків 

c) ланцюг поїдання 

d) ланцюг розкладання 

12. Ділянка земної поверхні з відносно однорідною рослинністю, тваринним 

світом, кліматичними і ґрунтовими умовами, де ці разом взяті компоненти 

розглядають як єдиний організм 

a) біогеоценоз  

b) біоценоз 

c) екосистема 

d) біотоп  

13. Сукупність організмів, що сформувалися еволюційно, їх популяцій та 

комплексів на всіх рівнях організації, об'єднаних трофічними зв'язками, 

яка забезпечує виконання біотичної частини біогеохімічних циклів, 

підтримуючи термодинамічну та структурно-функціональну стаціонарну 

рівновагу біосфери. 

a) біорізноманіття 

b) видове різноманіття 

c) популяційне різноманіття 

d) ценотичне різноманіття 

14. Територія різної розмірності, яка характеризується значними показниками 

різноманіття рослинного і тваринного світу (у першу чергу охоронюваних 

видів), відносно збереженими природними ландшафтними комплексами. 

a) екологічне ядро; 

b) буферна зона; 

c) біокоридор; 

d) природний регіон; 

15. Властивість природного середовища зберігати свою структуру і характер 

функціонування при зміні умов, викликаних зовнішнім впливом: 

a) стійкість 

b) потенціал 

c) буферність 

d) інертність 
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16. До складу екологічної мережі не належать: 

a) території та об'єкти природно-заповідного фонду; 

b) землі водного фонду; 

c) особливо цінні сільськогосподарські угіддя; 

d) територіальне море. 

17. Адаптація геосистем: 

a) здатність пристосовуватися до мінливих умов; 

b) відсутність їх реакції на деякі впливи;  

c) здатність пом’якшувати зовнішні впливи, зберігаючи свої зовнішні 

властивості; 

d) здатність відновлювати свої властивості після порушення структури..  

18. Екологізація економіки 

a) це сукупність управлінських, технологічних, фінансово-економічних заходів, 

спрямованих на зниження екологічного навантаження на навколишнє 

природне середовище; 

b) частина загальної системи управління, яка гармонізує діяльність і розвиток 

підприємства, галузі в навколишньому природному середовищі; 

c) це система екологічно орієнтованого управління сучасним виробництвом; 

d) являє собою систематизований підхід до досягнення ваших природоохоронних 

та бізнесових цілей 

19. Ключовим підходом до збереження біологічного різноманіття на всіх його 

рівнях є: 

a) збереження різноманіття життєздатних популяцій та місць їх мешкання; 

b) збереження різноманіття генофонду видів; 

c) збереження екологічно збалансованого соціально-економічного розвитку; 

d) збереження шляхів міграції; 

20. 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 
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ТЕСТОВІ ПИТАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО  ВИПРОБУВАННЯ 

 

для конкурсного відбору вступників для здобуття ступеня бакалавра за 

спеціальністю 101 «Екологія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» 

Перелік питань складається з 20 тестових завдань. Максимальна кількість балів - 

200 . Мінімальна кількість балів для успішного складання екзамену –  100 балів. 

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. 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.   

2. Фактори, що пов'язані з відносинами людей і життям в суспільстві: 

a) антропогенні соціальні; 

b) антропогенні фізичні; 

c) антропогенні біологічні; 

d) антропогенні хімічні. 

3. Організми, які самі синтезують необхідний органічний матеріал з 

неорганічних сполук: 

a) автотрофи 

b) гетеротрофи 
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c) тварини 

d) віруси 

4. Класичним об'єктом екології організмів або факторіальної екології є: 

a) система особина-середовище; 

b) біоценоз; 

c) популяція; 

d) екосистема. 

5. Група близькоспоріднених організмів, які можуть схрещуватися один з 

одним, даючи фертильне потомство: 

a) види 

b) популяція 

c) угрупування 

d) таксони 

6. Яким чином екологічні фактори впливають на живі організми: 

a) змінюють щільність популяції та сприяють появі адаптивних модифікацій; 

b) сприяють появі нових видів; 

c) унеможливлює міграцію видів; 

d) обмежують будь-які прояви життєдіяльності організмів. 

7. 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. 

8. До абіотичних екологічних факторів належать: 

a) кліматичні, ґрунтові та фактори водного середовища; 

b) фактори живої природи; 

c) хижацтво, конкуренція, паразитизм;  

d) міжвидова конкуренція. 

9. Головним фактором, який визначає характер рослинності як 

автотрофного блоку екологічних систем є: 

a) клімат; 

b) процеси ґрунтоутворення; 

c) склад тваринного світу; 

d) характер місцевості. 

10. Порушення стійкості системи "людина - природа - суспільство", 

обумовлено суттєвим впливом людства на стан навколишнього 

середовища в результаті:  

a) кількісного зростання чисельності населення.  
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b) зменшення росту продуктивних сил;  

c) інтенсивного антропогенного впливу; 

d) інтенсивного природного впливу; 

11. Кінцеву ланку кормового ланцюга утворюють: 

a) редуценти; 

b) продуценти; 

c) консументи 1 порядку;  

d) консументи 2 порядку.  

12. Сукупність рослинності, тваринного світу, мікроорганізмів і певної 

ділянки земної поверхні, які пов'язані між собою обміном речовин та 

енергії. 

a) біогеоценоз  

b) біоценоз 

c) екосистема 

d) біотоп  

13. Ділянки суші і водного простору, які мають особливу природоохоронну, 

наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою 

збереження природної різноманітності ландшафтів, підтримання 

загального екологічного балансу  

a) природно-заповідний фонд 

b) охоронна зона 

c) природно-заповідний об’єкт  

d) природно-заповідна територія 

 

14. Місцевість з природним або частково зміненим станом ландшафту, що 

оточує найбільш цінні ділянки екологічної мережі та захищає їх від дії 

зовнішніх негативних факторів: 

a) буферна зона; 

b) екологічне ядро; 

c) біокоридор; 

d) природний регіон; 

15. Інертність геосистем: 

a) відсутність їх реакції на деякі впливи;  

b) здатність пристосовуватися до мінливих умов; 

c) здатність пом’якшувати зовнішні впливи, зберігаючи свої зовнішні 

властивості; 

d) здатність відновлювати свої властивості після порушення структури..  

16. Види, популяції яких невеликі і на даний час не належать до категорії 

зникаючих чи вразливих,  хоча їм і  загрожує небезпека: 
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a) рідкісні; 

b) реліктові; 

c) ендеміки; 

d) зниклі. 

17. Всеєвропейська стратегія збереження біологічного та ландшафтного 

різноманіття прийнята у: 

a) Софії: 

b) Вашингтоні; 

c) Боні; 

d) Ріо-де-Жанейро. 

18. Біологічне різноманіття складається з: 

a) видового, ценотичного, генетичного популяційного різноманіття; 

b) молекулярного різноманіття; 

c) екосистемного різноманіття; 

d) біоценотичного різноманіття. 

19. Визначити галузь промисловості, яка найменше забруднює довкілля: 

a) харчова промисловість. 

b) чорна металургія;  

c) кольорова металургія; 

d) будівельна промисловість;  

20. Біогеоценози найкраще визначають і характеризують завдяки: 

a) їхнім фітоценозам; 

b) певному видовому складу видів рослин; 

c) певному родовому складу рослинних угрупувань 

d) певному видовому складу тваринного населення. 

 

 

 

 

ВІРНА ВІДПОВІДЬ ЗА ВСІМА ТЕСТОВИМИ ЗАВДАННЯМИ – «а» 

 


