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Вступнi випробування

вступ

до аспiрантури е невiд'смною складовою
пiдготовки наукових i науково-педагогiчних фахiвuiв. Програма вступних
випробувань для пiдготовки аспiрантiв зi спецiальностi l01 <Екологiя>
складена вiдповiдно до освiтньо-науковоi програми пiдготовки докторiв
фiлософii з галузi знань 10 <Природничi науки) i вiдображас ocHoBHi
методологiчrri пiдходи та методи з урахуванням вiтчизняного i свiтового
досвiду в KoHTeKcTi еко-збалансованого розвитку суспiльства. Ця програма
встановлюс необхiдний piBeHb теоретичних знань i практичних yMiHb та
навичкiв, здобутих на ocBiTHboMy piBHi <Магiстр> за спецiальнiстю 101
<Екологiя>.

Програма вступних випробувань до аспiрантури вiдображае сучасний
стан розвитку чiсi природничоТ науки i включае Bci ii найважливiшi роздiли,
знання яких с необхiдними для здiйснення прикладноТ та науковоТ дiяльностi
фахiвця вищоТ квалiфiкачiТ. Вступник до аспiрантури мае продемонструвати
високиЙ piBeHb теоретичноТ та практичноТ пiдготовки, знання загальних питань
екологiТ, глибоке розумiння iT теоретичних засад, а також умiння застосовувати
своТ знання для виконання науково-дослiдницьких та прикладних завдань.

Програма акцентована на оцiнку знань вступникiв щодо основних
принципiв та положень вчення про екосистеми та функчiональних аспектiв
прикладноi екологiТ: впливу на довкiлля та стратегiчну довкiльну оцiнку,
розробленrrя i втiлення методологiТ екологiчного монiторингу та технiчних
засобiв контролю за станом довкiлля, теоретичних основ та обгрунтування
оцiнок екологiчного ризику, пошук i створення за Тх допомогою оптимальних
фор* управлiння екобезпеко}о, насамперед пов'язаною з авiацiйною галуззю. З
метою практичного застосування набутих теоретичних знань фахiвцям
необхiдно володiти,компетенцiсю, яка посднуе знання й розумiння, знання як
дiяти, знання як бути.

Вступнi випробування проводяться з MeToIo визначення рiвня теоретичноТ
та практичноТ пiдготовки.

Щiлi: оцiнити знання, умiння та навички вступникiв з профiльних та
спецiальних навч€Lltьних дисциплiн, якi необхiднi для навчання на 3-rу
освiтньо-квалiфiкаuiйному piBHi (PhD).

Задачi: допомогти майбутньому фахiвцю визначити своТ можливостi в
сферi екологiТ та охорони навколишнього середовища, набути HoBi знання та
навички, розвити в собi умiння та практичнi навички, якi дозволять йому бiльш
ефективно виконувати широке коло задач при органiзацii та розробленнi
заходiв з оцiнки стану довкiлля, мiнiмiзацiТ антропогенного впливу на
навколишне середовище, оптимiзаuiТ природокористування.

Кандидат на вступних випробувань мае продемонструвати:
- знання предмету i об'скту екологiТ, завдань цiсТ навчальноТ дисциплiни i

екологiчних дослiджень, cyTi мiжпредметних зв'язкiв екологii з iншими
науками про довкiлля, основних екологiчних понять i TepMiHiB, головних
законiв екологiТ;



- умiFIня поеднувати загальнi i спецiа,пьнi екологiчнi процеси, аналiзувати
фактичний матерiал з широкого кола питань;

- знання загальнонаукових принципiв i пiдходiв до наукового пошуку,
спецiальних методiв дослiджень, критерiТв вибору методiв i методик для
виконання конкретних екологiчних завдань;

- вiлlьне й усвiдомJIене володiння науковою термiнологiсю в екологiТ;
- володiння сучасними екологiчними даними й тенденцiями розвитку

екологii;
- знання чинних законодавчо-нормативних документiв, що регулюють

екологiчнi аспекти природокористування, екологiчноТ безпеки i охорони НПС й

умiння Тх використовувати у науковiй i практичнiй дiяльностi.
Вступтri випробуваFIня охоплюють питання таких роздiлiв екологiчних

знань:
- <VIетодологiя та органiзацiя наукових дослiджень>;
- <Системи екологiчного управлiння>;
- <Системний аналiз якостi навколицIнього середовища);
- <Основи екологiТ та загальнонауковi знання>
- <Основи Teopii природно-техногенноТ безпеки>;
- <Оцiнка екологiчних ризикiв>;
- <Стратегiя сталого розвитку)).

Пiдсумки складання екзамену оцiнюються вiдповiдно до затвердженоi в
yc'гalroBJIeIIoMy порядку рейтиrrговоТ системи оцiнювання за 100-бальною
шкалою з приведенням оцiнки до нацiональноi шкали (90-100,,Вiдмiнно", 75-89
,,Щобре", 60-]4,,Задовiльно" та 1-59,,Незадовiльно") та шкали ECTS у
вiдrrовiдrrостi до встановлених у вищих навчальних закладах правилами
занесення оцiнок до екзаменацiйноТ вiдомостi.

Результати екзамену оголошуються в день його проведення пiсля
обговоренrtя вiдповiдей та оформлення протоколiв засiдання екзаменацiйноТ
koMicii. Прr цrоrу дасться загальна оцiнка вiдповiдей.



ЗМIСТ ПРОГРАIИИ

1. Питання роздiлу <<методологiя та органiзацiя наукових
дtlслiджеtlь>>.

1.1. Види та ознаки наукового дослiдження. fiiалектика.
1.2. Наука як система знань.
1 .З. М[ета, завдання, об'€кт та предмет наукового дослiдження.
1.4. Фундаментальнi та прикладнi HayKoBi дослiдження.
1.5. Вимоги до теми наукового дослiдження та ocHoBHi етапи його

проведення.
1.6. Критерii вибору напряму наукового дослiдження.
1.7. Пiдходи та методологiя наукового пiзнання. Логiка.
1.8. N{етоди наукового дослiдження. Характеристика методiв екологiчних

дослiджень.
1 .9. основи методологii науково-дослiдницькоi дiяльностi.
t.10. ПлануванI]я i органiзацiя наукових дослiдх<ень в гzL.Iузi екологii та

охорони довкiлля.
1.1 1. Вимоги та основний гIорядок планування та проведення наукового

експерименту. Iнновацiйнiсть в дослiдженнi.
1 . 1 2. Поняття та класифiкацii наукового експериМенту. Моделювання.
1 . l з. N4етоди i способи оброблrення та гIредставлення результатiв

наукового е ксперименту.
1.14. OcHoBHi виМоги щодО оформлення результатiв науковоI роботи.i.15. N{irкrrародна практика органiзацii i проведення екологiчних

дослiджень.

2. Питання з роздiлу <Системи екологiчного управлiння>>.

2, l. Класифiкацiя систем екологiчного управлiння.
2,2. МIеханiзми систем екологiчного управ-lliння.
2.з. Нормативно-правова база у галузi сист€м екологiчного управлiння.
2.4. Теоретичнi основи систем екологiчного управлiння.
2.5. Методологiчнi основи систем екологiчного управлiння.
2.6, FIayKoBi основи систем екологiчного управлiння.
2.] . Нацiональна екологiчна полiтика.
2.В. Органи екологiчного управлiння.
2.9. Щержавна система екологiчного управлiння.
2.10. Корпоративна система екологiчного управлiння..
2.1 1, . Мiсцева система екологiчного управлiння.
2.12. Громадська система екологiчного управлiння.
2.|З. Спецiальна система екологiчного управлiння.
2.|4. Iнформачiйна система екологiчного управлiння.



2,1,5. Прiоритетнi напрями екологiчного управлiння Украiни.

3. Питання роздiлу <<Системний аналiз якостi навколишнього середовища>>.

З.1. Теоретичнi основи, iнструменти та методи системного аналiзу якостi
наtsколишнього середовища.

3.2. Базовi поняття системного аналiзу якостi навколишнього середовища.
З.3. Принципи проведення системного аналiзу.
З.4. VIетоди i критерiI оцiнки якостi компонентiв навколишнього

середовища.
3.5. Екологiчна оцiнка стану i якостi компонентiв навколишнього

середоl]ища.
З,6. Аналiз i оцiнка стану антропогенно-змiнених екосистем

(ландшафтiв),
3.7. Шум як один з основних чинникiв забруднення атмосфери. МIетоди

зниження piBHiB шуму.
З.8. Нормативно-правове регулювання природоохоронноТ дiяльностi.
З.9. OcHoBHi види та джерела забрулнення лiтосфери. Екологiчнi функчiТ

грунтового покриву в бiосферi.
З. l 0. N4етоди забезпечення якостi навколишнього середовища.
3.1 1. Iнженерно-екологiчнi методи та технологiТ захисту об'сктiв

навколишнього середовища.
З,12. OcHoBHi види та д}керела забрулнення гiдросфери.
З.l3. Структурно-функrriйнi елементи гiлросфери, поеднання неживого

середовища та бiоти.
З.l4. Екоrrогiзацiя антропогенноТ дiяльностi. OcHoBHi показники оцiнки

рiвня еко:rогiзацiТ. Об'скти i суб'скти екологiзацiТ економiки.
З. 1 5. Бiологiчна безгlека сучасних технологiй.

4. Питання роздiлу "Осllови екологiТ та загаль[Iонауковi знання"

4.1. Системний пiдхiд в екологii. Поня,гтя (система)), ((складна система)),
(екосистема). Екосистемологiя.

4,2. Понятт,я популяцiТ, екосистеми, бiосфери. Щинамiка i стратегiя
розвитку популяцiй, причини дигресiТ й вимирання, закономiрностi ix
вижи ваI{ня, вiдновлення.

4.З. Енергiя i il потоки в бiосферi. Енергетичний баланс бiосфери.
Характеристика ос[Iовних потокiв енергii.

4.4. Фотосинтез.
4.5. Напрями розвитку екологiТ: редукцiонiстський, холiстичний,

функuiональний.
4.6. Еволrоцiйне вчення. Еволюцiя екосистем.
4.7. Рiзноякiснiсть форм життя та бiогенний колообiг. PiBHi органiзацii

живоI MaTepiT. Роль живоТ речовини в yTBopeHHi середовища iснування.



4.8. Екологiчнi пiрамiди. Екологiчна нiша. Потоки речовини, енергii та
iнформачiТ в екосистемi.

4.9. Властивостi елементiв екологiчних систем.
4. 1 0. Властивостi пiдсистемних угрупувань екологiчних систем.
4.|2. Властивостi екологiчних систем.
4,1З. Рiзноманiття }кивих систем. Принцигtи класифiкаuiТ екосистем.

Регуляцiя екосистем.
4.14. N{iсце Ноmо Sapiens у бiосферi.
4.|5. Рацiональне використання природних pecypciB i <збалансоване

природокористування)): подiбнi та вiдмiннi характеристики.

5. Питання роздiлу <Основи Teopii природно-техногенноi безпеки>>

5.1. Поняття техногенноТ безпеки промислових об'сктiв.
5.2. Поняття екологiчноТ безпеки промислових об'сктiв.
5.3. Екологiчнi та техногеннi фактори загроз.
5.4. OcHoBHi принципи прогнозування виникнення надзвичайних ситуацiй

на промислових об'сктах.
5.5. Етапи оцiнки масштабiв iмовiрних надзвичайних ситуацiй на

промисJIових об'сктах.
5.6. OcHoBHi розбiжностi мiж техногенними та природними системами.
5.7 . OcHoBHi стадiТ розвитку надзвичайноТ ситуачiI на промисловому

об'сктi з точки зору теорii катастроф.
5.8. OcHoBHi пiдходи до класифiкачiТ ризикiв.
5.9. Ключовi напрями i завдання методологiТ кiлькiсного аналiзу ризику.
5.10. Роль людського фактору в ouiHKax ризику.
5.11. OcHoBHi принципи управлiння ризиком у галузi техногенноi та

екологiчноi безпеки промислових об'сктiв.
5.12. IVlетоди та стратегiТ управлiння ризиком у галузi техногенноi та

екологiчноТ безпеки промислових об'сктiв,
5.13. OcHoBHi методи зниження ризику у галузi техногенноТ та екологiчноТ

безпеки промислових об'сктiв.
5.14. ['рупи показникiв екологiчноТ безпеки промислових об'сктiв.
5.15. N4ехаrriзм правового забезпеченtlя екологiчноТ та техногенноi

безпеки промислових об' eKTiB.

б. Питаlrltя роздiлу <OuirlKa екологiчних ризикiв>>

6.1. Правовi та органiзацiйнi засади оцiнки екологiчних ризикiв.
6.2. Характеристика сучасного стану довкiлля та задачi, якi потребують

вирiшення у зв'язку з необхiднiстю оцiнювання екологiчних ризикiв.
6,3. Змiст iсуб'скти оцiнки екологчних ризикiв.
6.4. Сфера застосування оцiнки екологiчних ризикiв.
6.5. Концептуальнi засади TeopiT та практики оцiнки ризикiв.



6.6. Кiлькiсна оцiнка ризикiв,
6.7. Скринiнг як попередFtя оцiнка екологiчних ризикiв.
6.8. Принци та ocHoBHi етапи управлiння екологiчним ризиками.
6.9. КритерiТ управляння екологiчним ризиками.
6. 1 0. Механiзми управлit-tня ризиками.
6.1 1 . Психологiчнi та соцiальнi аспекти сприймання ризикiв.
6.12. Фактори та механiзми сприймання ризикiв.
6. l 3. Ризики забрулнення атмосфери.
6.| 4. Ризики забрулнення гiдросфери.
6. 1 5. Ризики забрулнення лiтосф.р".
6. 1б. Ризики захворIовання людей на територiях авiапiдприсмств.

7. Питаrlня роздiлу <<Стратегiя сталого розвитку>.

7.1. HayKoBi передумови формування принципiв сталого розвитку.
7 .2, Принципи функчiонування соцiально-економiчних систем.
7.З. OcrroBHi документи зi сталого розвитку. N4iжнароднi та нацiональнi

законодавчо-правовi засади переходу суспiльства до сталого розвитку.
7.4. Еко"тlогiчна по.ltiтика та iнституцiйнi показники сталого розвитку.
7.5. Роль освiти при переходi до сталого розвитку. Стратегiя еЕК ООН

освiти для стапого розвитку.
7.6. Зага,rьнi аспекти концепцiй ста-пого розвитку та застосування

iндикаторiв сталого розвитку на глобальному та регiональному рiвнях.
7.7. Роль принципу самообмеження в реалiзацiт стратегiт сталого розвитку

суспiльства.
7.8. Irrдикатори та iндекси сталого розвитку, система глобальних вимiрiв

сталого розIrитку.
].9, Особливостi формування стратегiй мiсцевого сталого розвитку i

мiсцевого плану дiй з охорони довкiлля.
7.10. Розвиток i ресурси. Економiчнi, соцiальнi i морально-етичнi аспекти

ресурсозбереження.
7.|l. Екологiчнi проб,lIеми iнформачiйного сусгtiльства. Особливостi

забезпечення стаJIого розtsитку при гtереходi до iдформацiйного суспiльства.
1 .l2. Закономiрностi розвитку системи (людина-природа)).
7 .|З. Закономiрностi екосистемного регулювання.
7 ,|4, OcHoBHi положення сучасних моделей розвитку суспiльства.
7.15. OcHoBHi поняття i принципи сучасних концепцiй збалансованого

розвитку екосфери.



8. Питання щодо прикладних знань

8.1. Провести статистичну обробку наведених у таблицi даних tIовторних
вимiрюванЬ рН. ВизначитИ та виключити грубi похибки за 3S-критерiсм,
РОЗРаХУВаТи точнiсть прямого вимiрювання i остаточниЙ 'запис 

результатiв
статистичноТ обробки подати у виглядi рН : рн t зрн.

В.2.I1ровести попередню статистичну обробку наведених у таблицi даних
ПОВТОРНИХ ВИмiрюВань рН. Визначити Й виключити грубi похибки за критерiсм
РОМаНiвсЬкого, а- та В-критерiями та зробити висновок стосовно ТхньоТ
(критичностi> до грубих похибок.

рН 4,28 4,26 4,з 4,29 4,з 4,з 4,2 4

В.З. ВИЗнаЧИТи середньозважений обсяг викидiв шкiдливих речовин, якщо
обсяг викидiв шкiдливих речовин по рiзних об'ектах становить:

Обсяг викидiв, т 600 700 800 900 1 000
кiлькiсть об'сктiв 5 20 25 20 5

8.4. I]ИЗНачити наявнiсть зв'язку мiж викидами шкiдливих речовин в
аТМОСфеРttе повiт'ря та кiлькiстtо пiдприсмств, що мають стацiонарнi джерела
забрудtiеttгtя.

кiлькiсть
пiдприсмств

l5 l7 22 зl з5 з4 зб 90

Викиди, тис. т 2,6 )) 2,9 4,2 з,J 6,4 6,2 20,2

8.5. ВИЗНачити середнс мiнiмальне вiдхилення за не згрупованими
даними скидання стiчних вод

N,4iсце l 2 aJ 4 5 6 1
Забрулненiсть, 0% 16 l8 20 22 24 26 28

8.6. Розрахувати середньорiчну продуктивнiсть вiтроагрегату
наступними вихiдними параметрами :

Номiнальна потужнiсть вiтроустановки /1У : 10 кВт

рН 5,1 5)- ,- 5,з 5,4 55- )- 5,6 5,7 5,8 6,0
N 1 16 28 зб 28 14 2 1 1



Щiаметр (висота) вiтрового колеса
Середня мiнiмальна швидкiсть BiTpy
Середня швидкiсть BiTpy на piBHi 10 MeTpiB
Коефiцiснт варiацii, який характеризус мiнливiсть BiTpy
Номiнальна швидкiсть BiTpy
Максимальна середня швидкiсть BiTpy

8.7. Розрахувати водноенергетичний потенцiал
<лiнiйного облiку>) за настугIними вихiдними даними:

D:25M
uо: 4 Mlc
i l0: 7 Mlc
cu:0,69

, ином:7 ,7 Mlc
ц."r,*с:25 Mlc

водотоку методом

Jф

створу

А, м - вiдмiтка
рiвня води в

cTBopi

L,
вiд

км вiдстань
початкового
створу

F, км2 - площа
водозабiрноТ

поверхнi басейну

m, л/(с,км') -
модуль стоку

l 1 580 40 1 400 l8,0
2 1 560 66 2010 2I,0
3 1 150 ]| 2з00 20,8

4 745 104 301 0 24,5

5 440 108 з000 24,6

8.В. Розрахувати середньорiчну продуктивнiсть
наступними вихiдними параметрами:

вiтроагрегату

Номiнальна потужнiсть вiтроустановки УУ - 4 кВт
friaMeTp (висота) вiтрового колеса D:20M
Середня мiнiмальна швидкiсть BiTpy ug: З Mlc
Середня швидкiсть BiTpy на piBHi l0 MeTpiB и l0:6 м/с
Коефiчiент варiацiТ, який характеризуе мiнливiсть BiTpy cu: 0,67
Номiнальна швйдкiсть BiTpy ипо,:7,0 м/с
N{аксимальна середня швидкiсть BiTpy има*с:20 Mlc

8.9. Розрахувати водноенергетичний потенцiал водотоку методом
<лiнiйного облiку>) за наступними вихiдними даними:

J\lъ

створу

А, м - вiдмiтка
рiвня води в

cTBopi

L,
вiд

км вlдстань
початкового
створу

, F, км2 - площа
водозабiрноI

поверхнi басейну

m, л/(с,к*') -
модуль стоку

1 2580 40 1 400 5,0

2 2560 66 2010 5,0
.)
J 2550 7I 2300 5,8

4 2545 l04 30l0 J,5
5 2500 l08 3000 8,6

9. Щолатковi пиr,ання-теми майбутнiх дослiджень:



- Екологiчна безпека в авiатранспортнiй галузi.
- Екологiчна безпека територiй в зонi впливу об'сктiв пiдвищеноТ
небезпеки.

- Екологiчна безпека в енергетичнiй та вiйськовiй галузях..
- Альтернативнi джерела енергiТ,
калькуляцiТ.

альтернативнi палива, карбоновi

природнi та антропогеннi екосистеми: аспект екомережi та послуг.
Оцiнка ризикiв для гiдроекосистем в KoHTeKcTi ефектiв змiни клiмату.
Розробленгtя наукових методiв дослlдження- I UJPUUJIсHHя наукових методlв дослlдження комплексноТ

прогнозування впливу техногенного забрулнення на довкiлля.
оцiнки та

_ оцiнка впливу нетрадицiйних техногенних об'сктiв на довкiлля.
- Сrратегiчна довкiльна оцiнка: обrрунтування методологiТ i розвитоккритерiТв.
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