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ВСТУП 
 

Програма фахового вступного випробування для прийому для навчання за освітньо-
науковою програмою «Екологія» підготовки доктора філософії на основі раніше здобутого 
ступеня магістра (спеціаліста) розроблена відповідно до діючих нормативних документів: 
Конституції України, Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIIІ, Закону 
України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VIІ зі змінами та доповненнями, 
«Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у 
закладах вищої освіти (наукових установах)» зі змінами, затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 та Правил прийому до 
Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. 
Лазаряна на навчання за освітньо-науковим рівнем доктора філософії в 2021 році. 

Фахове вступне випробування на навчання за освітньо-науковою програмою 
«Екологія» за спеціальністю 101 «Екологія» приймається предметною комісією для 
проведення вступних випробувань до аспірантури. 

Мета вступних випробувань – оцінка базових знань вступника до аспірантури з точки 
зору їх достатності для наукової роботи зі спеціальності 101 «Екологія» (рівень підготовки 
кадрів вищої кваліфікації) для подальшого зарахування до аспірантури на конкурсній основі. 

Завданням іспиту є виявлення у вступника до аспірантури здібностей до аналітичної і 
наукової роботи. 

Екзаменаційний білет складається з чотирьох питань, в тому числі теоретичних та 
практичних, що беруться з різних розділів цієї Програми. 

При відповіді на них вступник до аспірантури повинен продемонструвати рівень 
фундаментальної підготовки, який дозволить йому успішно опанувати освітньо-науковий 
рівень вищої освіти. 

За підсумками іспиту виставляється диференційована оцінка, в якій враховується 
якість відповідей на екзаменаційні питання, що містяться в білеті. 
 

1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

Форма проведення фахового вступного випробування – письмова.  
Необхідні для вичерпної відповіді на питання записи виконуються на папері зі 

штампом університету. На кожному листі вступник до аспірантури вказує номер білета 
фахового вступного випробування. Листи нумеруються, заповнюються з обох сторін. 
Питання в білетах формуються на основі даної програми, яку вступники до аспірантури 
отримують завчасно.  

При відповідях на теоретичні питання кандидат повинен продемонструвати не тільки 
володіння навчальним матеріалом, але й розуміння зв'язку теорії з практикою. 

Рекомендується підготовка конспекту самостійної роботи по програмним питанням і 
по рекомендованій літературі.  
 

2. ТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ЩО ВКЛЮЧАЮТЬСЯ  
ДО БІЛЕТІВ 

2.1. Цикл «Загальна екологія та неоекологія» 

Екологія як наука. Класичне тлумачення екології як науки. Основні розділи екології. 
Основні поняття екології: екосистема, біоценоз, біогеоценоз, біосфера, популяція, вид.  
Короткий огляд розвитку екології. 
Рівні організації живої матерії.  
Основні концепції сучасної екології.  
Основні закони сучасної екології. 
Методи дослідження в екології. 
Внутрішня структура популяцій (вікова, генетична, статева). Вимираючі, стабільні та 
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прогресуючі популяції. 
Просторова структура популяцій. Типи розселення. Ємність середовища. 
Статичні і динамічні показники популяцій. Чисельність, народжуваність, смертність. 

Криві виживання. Закони розвитку популяції. Біологічний потенціал популяцій. 
Рівновага (гомеостаз) природних екосистем та стійкий розвиток антропоекосистем.  
Типи взаємодій між організмами. Трофічні зв’язки. Топічні зв’язки.  
Біологічна продуктивність екосистем: первинна і вторинна продукція, правило 

пірамід, розподіл біологічної продукції. 
Динаміка екосистем: циклічні зміни, сукцесії і дигресії. 
Вчення Вернадського про біосферу та ноосферу. 
Порушення біотичних зв’язків в екосистемах та їх наслідки.  
Абіотичні фактори адаптації організмів до умов навколишнього середовища. Реакція 

живих організмів на абіотичні фактори. 
Принципова модель потоку енергії від Сонця до поверхні Землі та її дистрибуція у 

довкіллі. Поняття альбедо. 
Світловий режим водойм. Каламутність води. Явище заломлення світла у воді. 
Температура як абіотичний фактор довкілля. Екологічні групи організмів за 

відношенням до температурних умов. Адаптації організмів. 
Розчинені гази у воді. Кисневий режим. Екологічні групи водних організмів за 

відношенням до вмісту розчиненого кисню у воді. 
Солоність як абіотичний фактор довкілля. Екологічні групи організмів за 

відношенням до солоності води. Адаптації організмів. 
Значення рН як абіотичний фактор довкілля. Екологічні групи організмів за 

відношенням до значень рН. Адаптації організмів. 
Біолого-екологічна класифікація хімічних елементів. Характеристика, вплив на 

процеси життєдіяльності, есенційність, токсичність біогенних та абіогенних елементів 
Важкі метали: круговорот у довкіллі, джерела надходження та мішені ураження, 

екологічно зумовлені хвороби, їх причини та наслідки.  
Вплив іонізуючих випромінювань на живі істоти, чутливість різних органів до 

іонізуючої радіації. Норми радіаційної безпеки та дози опромінення, що викликають 
променеву хворобу і призводять до летальних наслідків.  

Геохімічний фон, природні та техногенні геохімічні аномалії токсичних речовин. 
Середні вмісти (кларки) хімічних елементів та види нормування вмісту токсикантів у 
довкіллі.  

Джерела надходження парникових газів. Тепловий баланс Землі та його зміни в 
умовах зростання концентрації парникових газів в атмосферному повітрі. Парниковий ефект 
та можливі наслідки для змін клімату. Шляхи вирішення проблеми. Кіотський протокол. 

Механізми підтримки екологічної рівноваги в природній екосистемі та 
техноекосистемі. Антропогенні фактори довкілля: прямий та непрямий вплив.  

Модель екологічно зумовленого голодомору - деградаційного впливу на довкілля 
експоненційно-зростаючої популяції - експеримент на острові Св. Матвія.  

Модель екоциду - розквіту та деградації цивілізації з експоненційним зростанням 
чисельності людської популяції та її раптової депопуляції на прикладі острова Пасхи (Рапа-
Нуї) внаслідок виснаження ресурсів території.  

Просторова локалізація озонового шару, його протекторна дія. Киснево-озоновий 
цикл Чепмена. Причини та механізм руйнування озонового шару. Озоноруйнуючі речовини. 
Шляхи забезпечення екологічної безпеки: Віденська конвенція та додатки до неї. 

Класифікація забруднювачів навколишнього природного середовища.  
Інженерна класифікація забруднювачів.  
Поняття про ГДК. ГДК середньодобова. ГДК максимально разова.  
Класифікація речовин з класу небезпечності. Навести приклади. 
Поняття ефекту сумації.  
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2.2. Цикл «Економіка природокористування» 

Економіка природокористування як наука та екологічна політика держави. 
Класифікація природних ресурсів. Основні підходи до економічної оцінки природних 

ресурсів. 
Сутність природоохоронної діяльності. Природоємність.  
Організація управління в сфері охорони навколишнього природного середовища. Цілі 

та завдання. 
Економічна ефективність природоохоронних заходів. Абсолютна та порівняльна 

економічна ефективність 
Чистий економічний ефект природоохоронних заходів.  
Екологічне оподаткування. 
Оцінка екологічних збитків. Види збитків і методи їх визначення.  
Визначення збитків, завданих економіці (державі), галузі і т.д. через нераціональне 

природокористування, порушення законів, норм або правил охорони природи. 

Визначення розміру витрат, необхідних для ліквідації в найближчому й віддаленому 
майбутньому наслідків негативних техногенних впливів на довкілля; 

Оцінка абсолютної та відносної ефективності витрат на охорону й відновлення 
природи, вибір оптимальних варіантів природоохоронної діяльності й використання 
природних ресурсів; 

Розробка економічних методів управління природоохоронною діяльністю й способів 
її стимулювання та екологізації виробництва. 

Закони збалансованого природокористування. 
Основні закони природокористування М.Ф. Реймерса. 
Державна система регулювання природокористування. 
Концепція сталого розвитку економіки. 
Концепція циклічної економіки. 
Концепція Green Deal. 
Концепція ланцюжка цінностей та природно-продуктових вертикалей. 
Фінансово-кредитний механізм охорони навколишнього середовища. 
Загальна рівновага, зовнішні ефекти та еколого-економічне моделювання. 
Глобальна екологічна економіка. Світові моделі Мальтуса, Медоуза та ін. 
Підходи до класифікації ресурсно-екологічних обмежень. 

2.3. Цикл «Хімія навколишнього середовища» 

Біогеохімічні цикли елементів. Біогеохімічні цикли вуглецю, кисню, азоту, фосфору і 
сірки. 

Будова атмосфери і залежність температурного профілю від висоти.  
Елементний і молекулярний склад повітря; його еволюція. Роль кисню, азоту та 

двооксиду вуглецю в походженні і розвитку життя на Землі. 
Основні джерела хімічного забруднення атмосфери і пріоритетні забруднюючі 

речовини. 
Екологічні проблеми залізничного транспорту на прикладі Придніпровської залізниці. 
Елементний склад і хімічна класифікація ґрунтів. 
Основні джерела забруднення ґрунтів і пріоритетні забруднюючі речовини.  
Метаболізм пестицидів у навколишньому середовищі. Альтернативні способи захисту 

рослин. Детоксикація ґрунтів гуміновими речовинами.  
Роль води в походженні життя. Гідрологічний цикл, глобальний розподіл і рух води.  
Основні джерела забруднення водних екосистем та пріоритетні забруднюючі 

речовини. 
Хімія і токсикологія навколишнього середовища як теоретичний базис для вирішення 

проблем хімічної безпеки людини і навколишнього середовища. 
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2.4. Цикл «Оцінка впливу на довкілля» 

Правові засади ОВД планованих видів діяльності. 
Алгоритми управління процедурою ОВД. 
Участь громадськості у процедурі ОВД. 
Відмінності процедури ОВД від ОВНС та екологічної експертизи. 
Методичні підходи до оцінки стану атмосферного повітря. 
Екологічні нормативи та стандарти якості атмосферного повітря. 
Інтегральні критерії оцінки стану атмосферного повітря. 
Санітарно–гігієнічний підхід до оцінки якісного стану поверхневих вод. 
Екологічні нормативи та стандарти якості поверхневих та підземних вод. 
Інтегральні критерії та методи оцінки екологічного стану водних об’єктів. 
Індикаторні показники екологічного стану ґрунтів. 
Екологічні нормативи та стандарти якості ґрунтів та земель. 
Сучасні методи інтегральної оцінки якісного стану ґрунтів. 
Комплексна оцінка впливу промислових підприємств на стан довкілля. 
Сучасні методи оцінки екологічного ризику. 
Методи оцінки впливу якості навколишнього середовища на здоров'я населення. 
Оцінка ризику для здоров'я населення в залежності від якості атмосферного повітря. 
Загальні принципи управління екологічним ризиком. 
Загальні принципи управління техногенним ризиком. 
Нормативно‐правові  основи екологічної політики та права ЄС 
Система екологічного права в Україні. 
Екологічні права та обов’язки громадян України. 
Особливості загального та спеціального права природокористування. 
Дозвільна система, нагляд та контроль у сфері природокористування. 
Юридична відповідальність за порушення природоохоронного законодавства. 

2.5. Цикл «Екологічна безпека та стратегія сталого розвитку» 

Державна система екологічної безпеки. 
Екологічні аспекти перевезення небезпечних вантажів. 
Нормативи екологічної безпеки. 
Еколого-економічна оцінка проектів. Критерії оцінки. 
Зони екологічної небезпеки. 
Техногенна складова екологічної небезпеки. 
Інструменти глобальної екологічної політики. 
Класифікація надзвичайних ситуацій. 
Принципи управління екологічними ризиками. 
Характеристика надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. 
Запобігання надзвичайним ситуаціям. 
Екологічна безпека як принцип збалансованого (сталого) розвитку країни. 
Система екологічного менеджменту. 
Принципи і стратегії екологічного менеджменту та екологічного управління. 
Порядок організації ліквідації екологічних наслідків аварійних ситуацій. 
Сучасна стратегія управління екобезпекою. 
Концепції сталого розвитку і організація управління екологічною безпекою. 
Національні цілі стратегії сталого розвитку України до 2030 року. 
Інструменти реалізації та індикатори національних цілей сталого розвитку України. 
Екосистемні послуги та використання природних ресурсів. 
Комплексні індикатори моніторингу досягнення цілей сталого розвитку. 
Екологічна політика та плани дій на місцевому рівні. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ ВСТУПНИКІВ ДЛЯ 
ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

Фахові випробування проводяться для вступників на навчання за освітньо-
науковими програмами підготовки доктора філософії. Оцінювання знань вступників на 
фахових вступних випробуваннях здійснюється за 100-бальною шкалою від 0 до 100 балів. 
Програми фахових випробувань відповідають навчальним програмам освітньо-
кваліфікаційного рівня магістра відповідного напряму підготовки. 

Кожне завдання оцінюється за кількістю балів від 0 до 100 за критеріями 
визначеними у Положенні про організацію освітнього процесу в університеті (зі змінами), 
затвердженого вченою радою від 28.11.16 р., протокол №4. 
Рівень, 
шкала ECTS, 
бали 

Теоретична підготовка Практичні уміння і 
навички 

Високий, 
А, 
відмінно, 
90-100 

Вступник має глибокі, міцні й 
систематичні знання всіх положень 
теорії, може не тільки вільно 
сформулювати, але й самостійно 
довести закони, теореми, принципи, 
використовує здобуті знання і 
вміння в нестандартних ситуаціях, 
здатний вирішувати проблемні 
питання. Відповідь вступника 
відрізняється точністю 
формулювань, логікою, достатній 
рівень узагальненості знань 

Вступник самостійно розв'язує 
типові задачі різними способами, 
стандартні, комбіновані й 
нестандартні проблемні задачі, 
здатний проаналізувати й 
узагальнити отриманий результат. 
Виконуючи практичні роботи, 
вступник дотримується всіх вимог, 
передбачених програмою курсу. 
Крім того, його дії відрізняються 
раціональністю, вмінням оцінювати 
помилки й аналізувати результати 

Вище 
середнього, 
В, С, 
середній, дуже 
добре, 
добре, 
75-89 

Вступник знає і може самостійно 
сформулювати основні закони, 
теореми, принципи та пов'язати їх з 
реальними явищами, може привести 
як словесне, так і математичне 
формулювання основних положень 
теорії, навести приклади їх 
застосування в практичній 
діяльності, але не завжди може 
самостійно довести їх. Вступник 
може самостійно застосовувати 
знання в стандартних ситуаціях, 
його відповідь логічна, але 
розуміння не є узагальненим 

Вступник самостійно розв'язує 
типові (або за визначеним 
алгоритмом) вправи й задачі, 
володіє базовими навичками з 
виконання необхідних 
математичних операцій та 
перетворень, може самостійно 
сформулювати типову задачу за її 
словесним описом, скласти 
розрахункову схему та обрати 
раціональний метод розв'язання, але 
не завжди здатний провести аналіз і 
узагальнення результату. 
Виконуючи практичні  
роботи, вступник може самостійно 
підготувати робоче місце, виконати 
роботу в повному обсязі й зробити 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-01/documents/planning-for-sustainability-a-handbook-for-water-and-wastewater-utilities.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-01/documents/planning-for-sustainability-a-handbook-for-water-and-wastewater-utilities.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/69450/pb13670-green-leaves-iii-1111071.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/69450/pb13670-green-leaves-iii-1111071.pdf
https://www.epa.gov/risk/risk-assessment-guidance
https://www.epa.gov/risk/risk-assessment-guidance


підготувати робоче місце, виконати 
роботу в повному обсязі й зробити 
правильні висновки

Достатній,
Д, Е,
задовільно,
достатньо,
60-74

Вступник відтворює основні 
поняття й визначення курсу, але 
досить поверхово, не виділяючи 
взаємозв'язок між ними, може 
сформулювати з допомогою 
викладача основні положення теорії 
(аксіоми, закони, принципи), знає 
умовні позначення основних 
величин та їх розмірність, може 
записати окремі математичні вирази 
теоретичного положення за 
словесним формулюванням і 
навпаки; допускає помилки, які 
повною мірою самостійно 
виправити не може

Вступник може розв'язати 
найпростіші типові задачі за 
зразком, виявляє здатність 
виконувати основні елементарні 
операції та перетворення, але не 
спроможний самостійно 
сформулювати задачу за словесним 
описом і визначити метод її 
розв'язання. Практичні або 
лабораторні роботи вступник 
виконує за зразком (інструкцією), 
але з помилками; робить висновки, 
але не розуміє достатньою мірою 
мету роботи

Початковий,
ЕХ,
незадовільно,
0-59

Відповідь вступника під час 
відтворення навчального матеріалу 
елементарна, фрагментарна, 
зумовлена нечіткими уявленнями 
про закони і явища. У відповіді 
цілком відсутня самостійність. 
Вступник знайомий лише з деякими 
основними поняттями та 
визначеннями курсу, з допомогою 
викладача може сформулювати 
лише деякі основні положення 
теорії (аксіоми, теореми, принципи, 
закони)

Вступник знає умовні позначення та 
вміє розрізняти основні величини, 
вміє розв'язувати задачі лише на 
відтворення основних формул, 
здійснювати найпростіші 
математичні дії. Виконуючи 
практичні (лабораторні) роботи, 
вступник вміє користуватися 
окремими приладами, але не може 
самостійно виконати роботу і 
зробити висновки

При оцінюванні роботи враховуються виправлення. Підсумкова оцінка визначається як 
середньоарифметичне від загальної суми балів, отриманих за кожне завдання. Випробування 
вважається складеним на позитивну оцінку, якщо робота отримала не менше 60 балів.

Розроблено:
Гарант з підготовки докторів філософії 
за спеціальністю 101 -  «Екологія»
Зав. каф. «Хімія та інженерна екологія», д.т.н., професор

Узгоджено:
Проректор з науково-педагогічної, 
економічної роботи перспективного 
та інноваційного розвитку
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