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Вступ

Програма  вступного  іспиту  фахового  вступного  випробування  до
аспірантури  за  галуззю  знань  10  «Природничі  науки»  за  спеціальністю  103
«Науки  про  Землю»  відображає  загальне  коло  кваліфікаційних  вимог  до
теоретичних знань претендентів для вступу до аспірантури. На основі програми
складається  перелік  питань  вступного  іспиту  й  формуються  екзаменаційні
білети. 

Метою  складання  вступного  іспиту  є  перевірка  й  оцінювання
фундаментальних  знань  вступників  із  теоретичних  основ  комплексно-
географічного обґрунтування раціонального природокористування екологічно-,
територіально-, соціально-, економічно- виправданого використання земельних,
мінеральних,  водних,  кліматичних,  біологічних  та  інших  ресурсів,  за  якого
забезпечується природна рівновага,  не виникають екологічні кризові ситуації
внаслідок некоректної взаємодії суспільства і природного середовища. 

За цією спеціальністю можуть навчатися в аспірантурі фахівці, які мають
повну вищу освіту за ступенем магістра або освітньо-кваліфікаційним рівнем
спеціаліста чи магістра із спеціальності «Географія», «Екологія» та суміжних з
ними  інших  спеціальностей.  Вступники  до  аспірантури  повинні  мати
фундаментальні знання в області теоретичних та прикладних географічних та
екологічних  дисциплін,  зокрема,  визначення  екологічно  безпечних  змін  та
засобів збереження навколишнього природного середовища, норм екологічно
допустимих  антропогенних  навантажень  на  природні  комплекси,  та  оцінки
природно-ресурсного  потенціалу  територій,  мати  здібності  до  науково-
дослідної роботи, володіти сучасними методами наукових досліджень.
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ

Фахове  випробування  проводиться  з  метою  виявлення  знань,  вмінь,
компетентної  здатності  щодо  здійснення  наукових  досліджень  на  основі
типових  методик,  якими  повинен  володіти  фахівець  за  галуззю  знань  10
«Природничі науки» за спеціальністю 103 «Науки про Землю». 

Оскільки майбутні аспіранти повинні виконувати дисертаційну роботу
за  спеціальністю  «11.00.11  –  конструктивна  географія  і  раціональне
використання  природних  ресурсів»  перелік  дисциплін  вступного
випробовування  націлений  на  відповідність  цій  спеціальності.  Крім  того,
проблеми раціонального використання природних ресурсів більш поглиблено
розглядаються  на  прикладі  агросфери,  оскільки  ВНЗ,  в  якому  відкрита
аспірантура, має великий досвід і потужну матеріальну базу саме у цій галузі

Завдання до фахового іспиту при вступі в аспірантуру за спеціальністю
103  «Науки  про  Землю»  містять  питання  з  наступних  дисциплін:
«Конструктивна географія», «Загальна екологія», «Агроекологія». 

Для  вступників  до  аспірантури  з  непрофільних  (негеографічних  та
неекологічних спеціальностей) крім обов’язкових вводиться додаткове вступне
випробовування з «Економічної та соціальної географії», як складової з наук
про  Землю і  тієї,  яка  забезпечує  розуміння  механізму  виникнення  сучасних
екологічних проблем.
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2. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ФАХОВОГО ІСПИТУ

1. Опишіть основні етапи становлення конструктивної географії.
2. Перелічіть цілі, задачі та методи досліджень конструктивної географії.
3. В чому полягає сутність предмету і об’єкту конструктивної географії.
4.  В  чому  полягають  еколого-географічні  аспекти  гармонізації  взаємодії
суспільства та природи?
5.  Що  розуміють  під  «охороною  навколишнього  середовища»?  Перелічіть
основні заходи щодо охорони кожного із компонентів довкілля.
6. Що розуміють під «самоочищувальною здатністю природного середовища»?
Наведіть  приклад  механізму  самоочищення  для  будь-якого  із  компонентів
довкілля.
7.  Що  розуміють  під  «збалансованим  природокористуванням»?  Якими
економічними механізмами підкріплено даний напрямок в Україні?
8.  В  чому  полягає  сутність  нормування  антропогенного  навантаження  на
довкілля? 
9.  Що  розуміють  під  «природними  ресурсами»?  Наведіть  класифікацію
природних ресурсів за геосферним аспектом.
10. У чому полягає відмінність «природних ресурсів» і «природних умов»?
11. Що називають «рекреаційними ресурсами»? Наведіть їх класифікацію. 
12. Що розуміють під «природно-ресурсним потенціалом території»? 
13. Опишіть основні проблеми водних ресурсів України та перелічіть основні
заходи щодо раціонального їх використання.
14.  Опишіть  основні  проблеми  земельних  ресурсів  України  та  перелічіть
основні заходи щодо раціонального їх використання.
15.  Опишіть  основні  проблеми  мінеральних  ресурсів  України  та  перелічіть
основні заходи щодо раціонального їх використання.
16.  Опишіть  основні  проблеми  повітряного  басейну  України  та  перелічіть
основні заходи щодо раціонального їх використання.
17.  Перелічіть  існуючі  теорії  економічної  оцінки природних ресурсів.  Дайте
коротку характеристику кожній із них.
18. Визначте основні цілі, завдання системи управління природокористуванням
в Україні.
19.  Земля  як  об’єкт  екологічних  відносин.  Система  законодавства  щодо
охорони та використання земель.
20.  Система  законодавства  щодо  використання  та  охорони  компонентів
довкілля.
21.  Ліси  як  об’єкт  екологічних  відносин.  Система  законодавства  щодо
використання та охорони лісів.
22. Система законодавства щодо використання та охорони рослинного світу. 
23. Система законодавства щодо використання та охорони тваринного світу. 
24.  Правове  регулювання  стандартизації  і  нормування  забруднення
атмосферного повітря.
25. Правові заходи попередження забруднення атмосферного повітря.
26. Екологічна експертиза. Мета та завдання екологічної експертизи.
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27. ОВНС: зміст, завдання, аналіз, оцінка, прогноз, висновки.
28.  Визначення  та  класифікація  ГІС.  Призначення  ГІС.  Основні  принципи
проектування регіональних ГІС.
29. Територіальна організація виробництва.
30. Територіальна організація розселення.
31. Основні напрямки та методи конструктивно-географічних досліджень.
32. Конструктивно-географічні проблеми великих міст.
33. Класифікація земель. Земельний кадастр.
34. Сільськогосподарське та інші види використання земельних ресурсів.
35. Меліоративні заходи як інструмент поліпшення екологічного стану ґрунтів.
36. Рекультивація територій та відновлення родючості ґрунтів.
37. Біологічні ресурси, їх класифікація. Відтворення біологічних ресурсів.
38.  Міжнародне  співробітництво  в  раціональному  використанні  ресурсів
Світового океану.
39.  Транскордонне  забруднення  атмосфери.  Міжнародна  співпраця  в  сфері
охорони повітряного басейну.
40.  Основні  напрямки  природокористування  в  межах  заповідних  територій,
рекреаційне природокористування.
41. Об'єкт, предмет, методи та завдання традиційної екології.  
42. Умови та фактори природного середовища. 
43. Екологічні фактори. 
44. Екологічна ніша. 
45. Виникнення і розвиток великого і малого кругообігів. 
46.  Фотосинтез  як  головний  процес  перетворення  неорганічної  речовини  в
органічну. 
47. Глобальні екологічні проблеми. 
48. Екологічний імператив.
49. Рівні організації живої матерії. 
50. Організми. Популяції. Угруповання.
51. Поняття про середовище мешкання організму. 
52. Типологія організмів за ступенем впливу окремих компонентів середовища.
53. Екологічні фактори.   
54. Форми зв’язків між організмами. 
55. Уявлення про структуру і механізми регулювання стійкості угруповання. 
56. Біологічна продуктивність угруповань.
57. Поняття екосистеми та основні ступені організації екосистем. 
58. Глобальна екосистема – біосфера. 
59. Енергія, динаміка та закони розвитку екосистем. 
60. Ланцюги живлення в екосистемах. 
61. Самоорганізованість екосистем, сукцесії.
62. Географічні методи наукових досліджень і їх застосування в екології.
63. Фотосинтез та хемосинтез.
64. Форми взаємодії організмів.
65.  Життєвий цикл. Головна закономірність життєвого циклу (віддзеркалення
умов середовища). 
66. Основна властивість екосистем (емерджентність).



6

67. Особливості участі людини у природних колообігах. 
68. Участь агроекосистем у виникненні та загостренні глобальної екологічної 
проблеми.
69. Уявлення про екологічну стійкість та екологічну толерантність. 
70. Непорушені природні екосистеми – запорука сталості. 
71. Уявлення про екологічну толерантність людської діяльності. 
72. Еколого-економічні наслідки інтенсифікації сільського господарства.
73. Екосистемна організація біосфери – основа її стійкості. 
74. Сучасні концепції природокористування. 
75. Теорія саморегуляції біосфери В.Г.Горшкова.
76. Концепція ноосферних екосистем.
77. Порівняння прогнозних сценаріїв розвитку цивілізації.
78. Природно-ресурсні цикли виробництва.
79. Екосистемний метод невиснажливого природокористування. 
80. Оцінка екологічної толерантності окремих груп галузей. 
81. Речовини і технології, що забруднюють довкілля. 
82. Загальна оцінка екологічності сільського господарства.
83. Екологічна роль лісів. 
84.  Оцінка  інтродукції  як  різновиду  екологічного  збурення  природних
екосистем. 
85. Формування екомережі.
86. Екологічні відносини в агроекосистемах. 
87. Екологічна оцінка систем землеробства. 
88. Екологічні відносини в агроекосистемах тваринного спрямування.
89. Екологічно толерантні напрямки землеробства. 
90. Мінімальний обробіток ґрунту та No-Till технологія. 
91. Контурно-меліоративна  система землеробства. 
92. Точне землеробство  на основі GPS/GIS. 
93. Екологічна толерантність у сучасному тваринництві.
94. Уявлення про екологічну конверсію. 
95. Органічне рослинництво. 
96. Біодинамічне землеробство і рослинництво. 
97.  Біологічна  утилізація  органіки  як  перспективний  напрямок  екологічної
конверсії в агросфері. 
98.  Вермитехнологія  -  важливий  напрямок  біоконверсії  сільського
господарства. 
99. Сучасні напрями екологічної конверсії тваринництва. 
100. Екологічно замкнені цикли біоконверсії в агросфері.

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВСТУПНИКІВ 

Додаткове вступне випробування має кваліфікаційний характер та передує
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іспиту  з  іноземної  мови  та  фаховому  вступному  випробуванню.  Додаткове
вступне випробування оцінюється за двобальною шкалою – склав/не склав. Для
успішного  складання  додаткового  вступного  випробування  і  допуску  до
фахового  вступного  випробування  вступник  повинен  продемонструвати
розуміння  основних  положень  питань  програми  та  правильно  відповісти  не
менш, як на 2 питання. У випадку, якщо вступник не склав додаткове вступне
випробування,  він  не  допускається  до  складання  фахового  вступного
випробування та вступного іспиту з іноземної мови і втрачає право брати учать
у конкурсному відборі.
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