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03.00.16.-ЕКОЛОГІЯ
Передмова
Вступний іспит до аспірантури є невід'ємною складовою державної
підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів. Програма вступного
іспиту до аспірантури зі спеціальності "екологія" відображує сучасний стан
розвитку цієї природничої науки і включає всі її найважливіші розділи,
знання яких є необхідними для здійснення прикладної та наукової діяльності
фахівця вищої кваліфікації.
Вступник до аспірантури зі спеціальності 03.00.16 - екологія має
продемонструвати високий рівень теоретичної та практичної підготовки,
знання загальних питань екології, глибоке розуміння її теоретичних засад, а
також уміння застосовувати свої знання для вирішення науководослідницьких та прикладних завдань.
Вступник до аспірантури із спеціальності 03.00.16 - екологія має
продемонструвати ґрунтовну підготовку та обізнаність за наступними
розділами:
1) місце екологічних знань у науково-дослідній та практичній
діяльності, зв'язок екології з іншими науками та галузями знань.
2) екологічні фактори, їх класифікація, закономірності впливу на
організм та біотичні угруповання. Структурно-функціональні зв’язки в
екологічних системах різного рівня.
3) основні екологічні закони та особливості їх прояву в різних умовах.
4) екологічні основи охорони природи, навколишнього середовища і
збереження біорізноманіття, природні ресурси, їх раціональне використання.
5) методи оцінювання екологічного стану компонентів довкілля,
нормування антропогенного впливу на навколишнє середовище. Екологічний
моніторинг.
6) проблема управління та поводження з відходами виробництва та
споживання. Шляхи впровадження екологічно чистих технологій.
7) екологічні проблеми повітряного середовища та його охорона,
екологічні проблеми водного середовища та його охорона, екологічні основи
охорони грунтово-рослинного покриву. Охорона тваринного і рослинного
світу. Організація діяльності об’єктів природно-заповідного фонду.
8) Еколого-економічні проблеми природокористування. Взаємозв'язок
між економікою та екологією. Екологічні ризики та екологічна безпека.
Оцінювання екологічних збитків і впливів.
Вступний іспит до аспірантури зі спеціальності "екологія" проводиться
в усній формі.

Критерії оцінювання знань вступників до аспірантури
за спеціальністю "екологія"
Оцінювання знань вступників до аспірантури за спеціальністю
"екологія" проводиться за чотирибальною системою ("відмінно", "добре",
"задовільно", "незадовільно") відповідно до основних критеріїв та показників
рівня знань.
Оцінка "відмінно" виставляється за демонстрування сформованого
екологічного мислення; концептуальні знання і глибоке розуміння
програмного матеріалу в повному обсязі; послідовний, логічний,
обґрунтований, безпомилковий виклад матеріалу, передбаченого питаннями
білету; вміння продемонструвати зв'язок між основними теоретичними
екологічними закономірностями та розв'язанням практичних завдань у
конкретних умовах; вміле формування висновків та узагальнень; відсутність
помилок, неточностей тощо; обізнаність з сучасною екологічною
літературою.
Оцінка "добре"
виставляється за демонстрування сформованого
екологічного мислення; знання і розуміння програмного матеріалу в повному
обсязі; послідовний, логічний, обґрунтований, безпомилковий виклад
матеріалу, передбаченого питаннями білету; вміння продемонструвати
зв'язок між основними теоретичними екологічними закономірностями та
розв'язанням практичних завдань в конкретних умовах; вміле формування
висновків та узагальнень; допущення окремих несуттєвих помилок або
неточностей тощо; обізнаність з сучасною екологічною літературою.
Оцінка "задовільно" виставляється за знання і розуміння тільки
основного програмного матеріалу; спрощений виклад матеріалу,
передбаченого питаннями білету; вміння продемонструвати зв'язок між
окремими теоретичними екологічними закономірностями та розв'язанням
практичних завдань в конкретних умовах; здатність до формулювання
висновків лише у загальних рисах; допущення окремих суттєвих помилок
або неточностей тощо; слабка обізнаність з сучасною екологічною
літературою.
Оцінка "незадовільно" виставляється за поверхневі знання і розуміння
основного програмного матеріалу; непослідовний виклад матеріалу з
допущенням істотних помилок; невміння робити узагальнення та
формулювати висновки; невміння продемонструвати зв'язок між окремими
теоретичними екологічними закономірностями та розв'язанням практичних
завдань у конкретних умовах; необізнаність з сучасною екологічною
літературою.
Вступники до аспірантури за спеціальністю 03.00.16 - екологія мають
підготувати реферат за темою майбутнього напрямку досліджень. Реферат
обсягом до 30 стор. друкованого тексту має бути поданий у вигляді наукової
публікації (в ньому необхідно висвітлити актуальність проблеми, історію
досліджень, провести критичний аналіз літературних джерел тощо).

Основи теоретичної екології
Визначення, предмет і завдання екології. Сучасний стан, структура
екології, її зв'язок з іншими дисциплінами, роль в житті суспільства.
Короткий історичний нарис становлення та розвитку екології.
Рівні організації живої матерії. Поняття "середовище існування живих
організмів". Екологічні фактори та їх класифікація. Основні абіотичні
фактори (кліматичні, гідрологічні, едафічні, орографічні, нівальні). Основні
біотичні фактори (топічні, трофічні, форичні, фабричні). Основні
антропогенні (антропічні) фактори. Загальні принципи дії екологічних
факторів на організм та пристосування до дії факторів. Принцип оптимуму.
Комплексна дія факторів. Концепція екологічної ніші. Закони Шелфорда
(толерантності), Лібіха (мінімуму), Рюбеля (взаємодії факторів), Блекмана
(лімітуючих факторів), правило Мічерліха-Бауле (сукупної дії факторів).
Стено - та еврибіонти.
Поняття "популяція" в екології. Основні екологічні параметри
популяції. Статистичні та динамічні показники популяції. Структура
популяції. Екологічні віки та тривалість життя організмів. Мінімальна
життєздатна популяція. Типи росту і динаміки чисельності популяцій.
Поняття про екосистеми: біоценоз, біогеоценоз. Просторова структура
екосистем. Видова структура екосистем, видове різноманіття. Поняття про
трофічну структуру, ланцюги та мережу живлення. Продуценти, консументи
та редуценти. Екологічні піраміди. Фотосинтез і хемосинтез. Первинна
продукція: чиста та валова. Вторинна продукція. Сукцесії: первинні та
вторинні, автотрофні та гетеротрофні. Сучасні уявлення про клімаксний стан
екосистем. Екосистема як середовище еволюції. Екосистемна теорія
еволюції. Основні уявлення про біосферу. Проблема трансформації біосфери
в ноосферу.
Прикладні аспекти екології
Науково-технічний прогрес, розвиток цивілізації та екологія. Галузі
прикладної екології. Природні ресурси, їх охорона і раціональне
використання. Відновні та невідновні ресурси біосфери. Основні фактори
деградації біосфери.
Екологічні основи охорони природи і збереження біорізноманіття.
Проблема антропогенного забруднення довкілля. Основні типи забруднення
навколишнього середовища (фізичне, хімічне, біологічне). Основні поняття
про методи оцінювання екологічного стану компонентів довкілля.
Екологічний моніторинг, його види та рівні. Екологічний менеджмент та
маркетинг. Екологічна паспортизація об’єктів. Екологічна експертиза, її
типи: державна, громадська, спеціальна. Проблема управління та поводження
з відходами виробництва та споживання. Шляхи впровадження екологічно
чистих технологій.
Екологічні проблеми повітряного середовища та його охорона.
Екологічні проблеми водного середовища та його охорона. Охорона
тваринного і рослинного світу. Екологічні проблеми геологічного

середовища та раціональне використання надр. Проблеми охорони грунтоворослинного покриву. Організація діяльності об’єктів природно-заповідного
фонду. Проблеми зберігання і відновлення біологічного різноманіття.
Техногенний вплив на біосферу. Екологічний аналіз виробничих
галузей. Екологічні особливості галузевого використання природних
ресурсів. Екологічні проблеми й шляхи їх вирішення в галузях: енергетики,
сільського і лісового господарства, промисловості, транспорту, комунального
господарства, військової справи, науки і культури. Екологія міських систем.
Проблеми агроекології, інтенсифікація сільського господарства, екологічне
землеробство.
Еколого-економічні проблеми природокористування. Взаємозв'язок
між економікою та екологією. Поняття про розрахунки економічної
ефективності природоохоронних заходів. Екологічний ризик. Оцінювання
екологічних збитків і впливів. Поняття про екологічну безпеку.
Екологічні проблеми України та шляхи їх вирішення
Складові та причини розростання глобальної екологічної кризи.
Регіональні екологічні проблеми України. Шляхи вирішення екологоекономічних проблем. Поняття стійкого розвитку та його екологічна
складова. Сучасні стратегії стійкого (еколого-економічного збалансованого)
розвитку. Рішення міжнародних екологічних форумів у Ріо-де-Женейро
(1992) і Йоганнесбурзі (2002), реалізації їх положень в Україні. Показники та
індикатори стійкого (збалансованого) розвитку.
Формування нової екологічної свідомості, місце екологічної освіти і
виховання. Концепція екологічної освіти в Україні. Роль неурядових
громадських екологічних організацій. Екологія людини - біологічні і
соціальні аспекти. Етноекологічні проблеми. Формування екологічної етики
та моралі. Екологічна культура. Екологічне законодавство. Основні
нормативні акти України про охорону довкілля. Міжнародне екологічне
законодавство. Стокгольмська конвенція, Європейська ландшафтна
конвенція, Бернська конвенція, Орхуська конвенція та ін.
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