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1.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Згідно з Правилами прийому до ДВНЗ УДХТУ на 2018 рік затвердженим 

наказом по університету від 28 грудня 2017 р. № 270, з Положенням про 

приймальну комісію університету затвердженим наказом по університету від 

11.12.2015 № 301 

для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття 

ступеня магістра на базі раніше здобутого ступеня бакалавра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) за умови вступу на відповідну 

спеціальність у галузі знань -10 - Природничі науки, спеціальності 101 

Екологія, за освітньою програмою Екологія та охорона навколишнього 

середовища (ОНС) проводиться фахове вступне випробування .  

Фахове вступне випробування для вступників проводиться у письмовій 

формі та містить питання з циклу спеціальних дисциплін професійної та 

практичної підготовки бакалавра (спеціаліста) у галузі знань -10 - Природничі 

науки, спеціальності 101 Екологія, за освітньою програмою Екологія та 

охорона навколишнього середовища (ОНС). 

Програма включає комплекс основних питань, рекомендовану літературу з 

фахових дисциплін з даної спеціальності, в ній враховується зміст підготовки з 

професійно-орієнтованих та спеціальних навчальних дисциплін. 

 



 

2.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Мета та завдання вступного іспиту є виявлення у абітурієнтів 

сформованого комплексу знань, умінь та навичок, необхідних для засвоєння 

основних принципів розробки та використання сучасних технологій очищення 

стічних вод, газових викидів, твердих відходів. Вступні випробування з 

фахових дисциплін базуються на вивченні таких дисциплін: «Нормування   

антропогенного навантаження  на природне  середовище”, «Технологія 

очищення  газових викидів”, „Основи екології та неоекології”, «Екологічне 

право», „Технологія  очищення стічних вод” 

У процесі підготовки до вступного іспиту студенти повинні орієнтуватись 

на такі головні вимоги до змісту відповідей: 

 відображення усіх різновидів професійних компетенцій, 

передбачених ОКХ і ОПП підготовки еколога – соціально- та природничо-

екологічних, педагогічних, інформаційних, комунікативних, полікультурних, 

саморозвитку та самоосвіти, продуктивної, творчої діяльності; 

 розгляд основних положень питань має відбуватись в теоретико-

методологічному, історико-еволюційному, технолого-методичному аспектах і 

підтверджуватись прикладами з практики професійної діяльності еколога; 

 розуміння і усвідомлення основних екологічних проблем та шляхів їх 

вирішення. 



                                                    3.ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

   3.1    Розділ -  «Нормування  антропогенного навантаження  на природне  

середовище” 
 

                    Легкі питання:  

 

 1. Дайте  загальне визначення  поняття ГДК. 

 2. Що таке  ГДКМ.р  і як вона встановлюється? 

 3. Що таке  ГДКС.Д  і як вона  встановлюється? 

 4. Що таке  ГДКР.З   та  ії призначення? 

 5. Ефект сумації та його облік. 

 6. Що таке ГДВ і порядок їх  установлення?  

 7. Що таке ТПВ  і порядок їх установлення? 

 8. Що відображає  лімітуючий показник шкідливості? 

 9. Що  характеризує  біохімічний показник  БСК/ХСК? 

10.Яким чином визначають твердість  води?   

11.Гостре та хронічне отруєння. 

12.Що таке ГДС  і порядок його  визначення?  

13.Що  характеризує величина – БСК? 

14.Якими показниками характеризують санітарний стан грунту? 

15.Дайте характеристику поняттям: гранична доза, токсична несмертельна 

     Доза  та  токсична смертельна доза. 

 

             

             Звичайні  питання: 

 

16. Роздільне нормування хімічних речовин у повітрі. 

17. Нормативи якості повітря у виробничо-господарській сфері. 

18. Роздільне нормування якості води 

19. Трансформація хімічних речовин у водному середовищі. 

20. Гранично допустимі скиди  та їх розрахунок. 

21. Особливості нормування забруднюючих речовин в грунті. 

22. Токсична та канцерогенна дія важких металів на організм людини 

23. Канцерогенні речовини в харчових продуктах. 

24. Бактеріологічні показники води. 

25. Застосування репрезентативних показників для оцінки якості води 

26. Забруднення грунту важкими металами. 

 



 

 

        3.2     Розділ-„Технологія очищення  газових викидів” 

 

                         Легкі питання: 

 

 1. Природні та антропогенні забруднення  атмосфери. 

 2. Джерела забруднення атмосфери. 

 3. Класифікація методів і апаратів для знешкодження газових викидів. 

 4. Охарактеризуйте основні властивості пилу. 

 5. Принцип дії  та характеристики пилоосаджувальних камер. 

 6. Принцип дії  та характеристики інерційних пилоуловлювачів. 

 7. Принцип дії та характеристики  циклонів різних видів. 

 8. Характеристики фільтрів для очистки газів. 

 9. Принцип дії та характеристики електрофільтрів для очистки газів. 

10.Характеристики основних промислових адсорбентів. 

11. Очистка газів від оксиду вуглецю. 

12. Очистка газів від діоксиду  вуглецю розчином моноетаноламіну. 

13. Очистка газів від фтору та його сполук. 

14. Очистка газів від хлору та його сполук. 

15. Очистка газів від оксидів азоту високотемпературним відновленням. 

 

                    Звичайні питання: 

16. Магнезитовий метод очистки газів від діоксиду сірки. Хімізм   

      і  технологічна схема  процесу. 

17. Сульфіт-бісульфітний метод очистки газів від діоксиду сірки. 

      Хімізм і технологічна схема процесу. 

18. Аміачні методи очистки газів від діоксиду сірки. Хімізм  

      і технологічні схеми процесів. 

19. Адсорбційні методи очистки газів від діоксиду сірки з використанням 

      Вуглецевих адсорбентів. Хімізм і технологічні схеми процесів. 

20. Вакуум-карбонатні методи очистки газів від сірководню. 

21. Миш`яково-содовий метод очистки газів від сірководню. 

22. Адсорбційні методи очистки газів від сірководню. 

23. Очистка газів від сірковуглецю та сіркоорганічних сполук. 

24. Абсорбційні методи очистки газів від оксидів азоту. 

25. Очистка газів від оксидів азоту селективним каталітичним 

      відновленням. 

 

 

 

 

 

 

                                                         



  3.3 Розділ -  „Основи екології (та неоекологія)” 

 

                 Легкі питання: 

 

 1. Що  являється  предметом  вивчення  екології? 

 2. Що являється предметом вивчення  аутекології? 

 3. Що являється  предметом вивчення  сінекології? 

 4. Сформулюйте закон толерантності  В.Шелфорда. 

 5. Що входить до складу біосфери? 

 6. Дайте визначення терміну  „біотичний потенціал”. 

 7. Наведіть порівняльну характеристику поняттям:  „біогеоценоз”  

     і  „екосистема” 

 8. Дайте визначення  термінам: „продуценти”, „консументи”, „редуценти”. 

 9. Сформулюйте  правило одного  відсотка. 

10. Сформулюйте правило десяти відсотків. 

11. Дайте визначення терміну  „сукцесія”. 

12. Сформулюйте закон мінімуму  Ю.Лібіха.  

13. Фотосинтез и його хімізм 

14. Хемосинтез  и його  хімізм 

15. Назвіть причини евтрофікації водойм 

 

                 Звичайні  питання:  

16. Особливості  та властивості  біосфери  

17. Роль кліматичних факторів 

18. Адаптація живих організмів до екологічних факторів 

19. Характеристика гомо-  і гетеротипічних взаємовідносин 

20. Трофічні ланцюги і екологічні піраміди. 

21. „Парниковий ефект” і глобальні зміни клімату. 

22. „Озонові дірки” і шляхи запобігання їм. 

23. Кислотні дощі, їх причини і методи усунення. 

24. Фотохімічний смог, хімізм процесу, шляхи запобігання  

25. Деградація наземних екосистем: ерозія ґрунту, застосування 

      Мінеральних добрив і пестицидів. 

26. Екологія популяцій: структура, динаміка, чисельність. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3     Розділ  „Технологія  очищення стічних вод” 

 

               Легкі  питання: 

 

1. З якою метою використовується вода на підприємствах різного профілю? 

2. Якою є головна перевага зворотного водопостачання підприємств? 

3. Що характеризує коефіцієнт використання води? 

4. Наведіть приклад класифікації стічних вод. 

5. Назвіть основні види водоймищ. 

6. Основні показники якості води. 

7. Які державні установи здійснюють нагляд за умовами скидання стічних вод  

    У водоймища? 

8. Охарактеризуйте призначення уловлювачів піску у процесах очищення 

стічних вод. 

9. Охарактеризуйте призначення усереднювачів  у процесах очистки стічних 

вод. 

 10. Назвіть основні види відстійників, що використовуються для очистки 

стічних вод. 

 11. На чому засновано принцип очищення стічних вод методом флотації? 

 12. В чому полягає очищення стічних вод методом фільтрації? 

 13. Де установлюють первинні відстійники?  

 14. Наведіть приклади водоочисних споруд 

 15. Поясніть зміст терміну  „гідравлічна крупність піску” 

 

                                        

                Звичайні питання: 

   

 16. Дайте характеристику водопостачання зі зворотним використанням води. 

 17. Класифікація стічних вод за Л.А.Кульским. 

 18. Очистка стічних вод у вертикальних уловлювачах піску. Переваги та 

недоліки. 

 19. Очищення стічних вод у тангенціальних уловлювачах піску. 

 20. Очищення стічних вод у радіальних відстійниках 

 21. Очищення стічних вод у фільтрах зі зернистим завантаженням. 

 22. Охарактеризуйте види флотореагентів, що використовуються  для очищення 

      стічних вод. 

 23. В чому полягає синергізм  та антагонізм коагулянтів? 

 24. В чому полягає позитивне  та негативне звикання  при поступовому 

додаванні коагулянта? 

 25. Технологія очистки стічних вод методами коагуляції та флокуляції 

 26. Технологія очистки стічних вод методом флотації                      



3.5     Розділ -  „Природоохоронне законодавство та екологічне право” 

 

 

1. Правові відносини, що відображають  зв’язок  робітників  з   природними  

ресурсами 

2. Методи  правового  регулювання  екологічних  відносин   

3. Що характеризує коефіцієнт використання води? 

4. Правова  охорона  земних  надр. 

5. Адміністративна    відповідальність за  екологічні  правопорушення 

6. Правова  охорона  атмосферного  повітря 

7. Правовий механізм охорони  навколишнього  середовища 

8.  Право  загального  та  спеціального  природокористування 

9. Правова  охорона водних  ресурсів. 

10. Принципи  і  об’єкти  екологічного  права. 

11. Юридична    відповідальність  за  екологічні   правопорушення. 

12. Правові  основи  управління  в  галузі  екології 

13. Правовий  захист  навколишнього  середовища  в  містах 

14. Правова  охорона  природних  комплексів 

15. Джерела  правового  регулювання  екологічних  відносин 

16. Поняття і  структура  екологічного  права 

17. Суспільні  еколого-технологічні  правовідносини   у  виробничій    сфері 

18. Міжнародно-правове  регулювання  екологічних  відносин 

19. Правовий  захист  навколишнього  середовища  в  промисловості 

20. Кримінальна  відповідальність  за  екологічні  правопорушення 

21. Дисциплінарна  відповідальність за  екологічні  правопорушення 

22. Права  і  обов’язки  громадян  України  по  охороні  навколишнього 

середовища 

23. Громадянська-правова відповідальність  за екологічні правопорушення   

24. Принципи  і  об’єкти   екологічного  прав 



4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

В оцінці теоретичних знань вступників враховуються такі позиції: 

достатність обсягу знань; ґрунтовність обізнаності з основними поняттями, 

принципами, законами, правилами, фактами, явищами, екологічними 

проблемами, рівень володіння екологічною термінологією, екологічними 

законами; рівень здійснення розумових операцій – аналізу, синтезу, порівняння, 

узагальнення; рівень здійснення ідентифікації понять на основі опису, відбору 

цілого комплексу правильних чи неправильних тверджень; уміння інтегрувати 

та диференціювати знання; рівень усвідомлення суті завдання. 

 

Таблиця – Критерії оцінок та їх узгодження з національною шкалою та 

шкалою ЄКТС 
Конкурсний 

бал 

Традиційна  

оцінка 

Оцінка 

ECTS 

Визначення 

96–100 ВІДМІННО – вступник володіє глибокими і 

дієвими знаннями навчального матеріалу, 

аргументовано використовує їх у 

нестандартних ситуаціях; вільно володіє 

науковими термінами, уміє знаходити 

джерела інформації, аналізувати їх та 

застосовувати у практичній діяльності або у 

науково-дослідній роботі 

A Відмінно – відмінне 

виконання лише з 

незначною кількістю 

помилок 

86-95 B Дуже добре – вище 

середнього рівня з 

кількома помилками 

67–85 ДОБРЕ – вступник володіє достатньо 

повними знаннями, вільно застосовує 

вивчений матеріал у стандартних умовах; 

розуміє основоположні теорії і факти, логічно 

висвітлює причинно-наслідкові зв'язки між 

ними; вміє аналізувати, робити висновки до 

технічних та економічних розрахунків, 

правильно використовувати технологію, 

складати прості таблиці, схеми. Відповідь 

його повна, логічна, але з деякими 

неточностями 

C Добре – в цілому 

правильна робота з 

певною кількістю 

помилок 

61–66 ЗАДОВІЛЬНО – вступник розуміє суть 

дисципліни, виявляє розуміння основних 

положень навчального матеріалу; може 

поверхово аналізувати події, ситуації, робити 

певні висновки, самостійно відтворити 

більшу частину матеріалу. Відповідь може 

бути правильна, але недостатньо осмислена 

D Задовільно – непогано, 

але зі значною 

кількістю недоліків 

51–60 E Достатньо – вико-

нання задовольняє 

мінімальним 

критеріям 

< 51 НЕЗАДОВІЛЬНО – вступник мало 

усвідомлює мету навчально-пізнавальної 

діяльності; слабо орієнтується в поняттях, 

визначеннях; самостійне опрацювання 

навчального матеріалу викликає значні 

труднощі; робить спробу розповісти суть 

заданого, але відповідає лише за допомогою 

викладача нарівні «так» чи «ні»; однак може 

самостійно знайти в підручнику відповідь 

FX Незадовільно – з 

можливістю складання 

фахового вступного 

випробування у 

наступному році 
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