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ПРОГРАМА
фахового вступного випробування
ЕКОЛОГІЯ
Тема 1. Вступ. Об’єкт, задачі та методи екології
Мета та задачі вивчення навчальної дисципліни. Складові традиційної
та неоекології. Рівні організації біосистем. Методи екологічних досліджень.
Тема 2. Основні екологічні закони
Закони Б. Коммонера, В.І. Вернадського, Ю. Лібіха, В. Шефолда,
Лідермана тощо.
Тема 3. Вплив екологічних акторів на живі організми
Класифікація

екологічних

факторів.

Екологічна

валентність.

Екологічна ніша. Екологічні групи організмів по відношенню до світла, води,
температури тощо.
Тема 4. Середовища життя організмів
Типи середовищ та пристосування до них організмів. Життєві форми
рослин за К. Раункієром, І. Серебряковим і тварин за Кашкаровим. Біологічні
ритми.
Тема 5. Статистичні та динамічні показники популяцій
Генетична, морфологічна, просторова, вікова та статева структури
популяцій. Динаміка чисельності популяцій. Криві виживання. Фактори
регуляції щільності популяцій.
Тема 6. Екологічні стратегії виживання
Характеристика К- та r-стратегій виживання.
Тема 7. Структура біоценозу та взаємодії організмів у біоценозі
Регуляція

біосистем.

Екосистеми

та

біогеоценози.

екосистем та характеристики угруповань. Екологічний баланс.
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Структура та критерії оцінювання вступного випробування
Вступник має надати відповіді на три питання, які оцінюються за
наступною шкалою:
– 180-200 балів (оцінка „відмінно”) одержують абітурієнти, які
всебічно, систематично і глибоко володіють матеріалом, вміють самостійно
виконувати завдання, передбачені програмою, засвоїли основну й
ознайомлені з додатковою літературою, яка рекомендована програмою.
Оцінка „відмінно” виставляється абітурієнтам, які розуміють взаємозв'язки
основних понять дисципліни для професії, яку вони набувають. Проявляють
нахили до наукової роботи;
– 160-179 балів (оцінка „дуже добре”) – вище від середнього рівня (з
кількома помилками) заслуговують абітурієнти, які повністю опанували
навчально-програмний матеріал, успішно виконали завдання, передбачені
програмою, засвоїли основну літературу, рекомендовану програмою. Оцінка
„дуже добре” виставляється абітурієнтам, які показують систематичний
характер знань з дисципліни;

– 140-159 балів (оцінка „добре”) – в загальному робота абітурієнтами
виконана, але з певною кількістю помилок. Оцінку „добре” заслуговують
абітурієнти, які опанували навчально-програмний матеріал, успішно виконали
завдання, передбачені програмою, засвоїли основну літературу, яка
рекомендована програмою;
– 120-139 балів (оцінка „задовільно”) заслуговують абітурієнти, які
знають основний навчально-програмний матеріал в обсязі, необхідному для
подальшого навчання і використання його у майбутній професії, виконують
завдання непогано, але із значною кількістю помилок, ознайомлені з основною
літературою, яка рекомендована програмою. Оцінка „задовільно” виставляється
абітурієнтам, які допустили на випробуванні помилки під час виконання
завдань, але під керівництвом викладача знаходять шляхи їх подолання;
– 100-119 балів (оцінка „достатньо”) заслуговують абітурієнти, які
знають основний навчально-програмний матеріал в обсязі, необхідному для
подальшого навчання і використання його у майбутній професії, а виконання
завдань задовольняє мінімальні критерії;
– 50-99 балів (оцінка „незадовільно”) виставляють абітурієнтам, які
погано оволоділи навчально-програмним матеріалом, допускають велику
кількість помилок під час виконання завдань, передбачених програмою.
Оцінка „незадовільно” виставляється абітурієнтам, які не можуть
продовжувати навчання без додаткових знань з певної дисципліни;
– <50 балів (оцінка „незадовільно”) виставляють абітурієнтам, які не
оволоділи навчально-програмним матеріалом, допускають грубі помилки під
час виконання завдань, передбачених програмою. Оцінка «незадовільно»
виставляється абітурієнтам, які не можуть продовжувати навчання і яким
необхідна серйозна подальша робота.
Кожне питання оцінюється за шкалою від 0 до 200 балів. Підсумкова
оцінка визначається як середнє арифметичне значення з трьох оцінок на три
відповіді – за умови, що кожна з них складає не менше 100 балів.
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Що таке екологія?
Що є предметом дослідження екології?
Структура природного середовища.
Біосфера як природне середовище.
Атмосфера як природне середовище.
Гідросфера як природне середовище.
Літосфера як природне середовище.
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