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ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ВСТУПНОГО ІСПИТУ

з

Вступний іспит ставить задачу оцінити комплекс теоретичних знань, отри
маних абітурієнтом у період навчання на кваліфікаційному рівні магістра, рі
вень творчого мислення, уміння синтезувати знання окремих дисциплін для са
мостійного рішення практичних задач в галузі технологій захисту навколиш
нього середовища.

Перелік питань, який пропонується, систематизовано по різноманітним вза
ємозв’язаним сторонам діяльності фахівця та охоплює її теоретичні основи, а 
також питання застосування отриманих теоретичних знань для рішення прак
тичних задач. Питання, які містяться в екзаменаційних білетах, покликані ви
явити знання з усіх видів діяльності майбутнього спеціаліста у рамках навчаль
них дисциплін, які вивчалися магістром. Кожний екзаменаційний білет містить 
тестові питання та практичні завдання за програмою вступного іспиту, яка при
водиться нижче.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ

Прийом вступного іспиту зі спеціальності здійснюється приймальною фахо
вою екзаменаційною комісією.

Вступній іспит проводиться для абітурієнтів відповідно до затвердженого 
приймальною комісією графіку. Перед іспитом проводяться консультації, які 
призвані допомогти у підготовці до іспиту, надають відповіді на окремі питання 
програми вступного іспиту.

Вступний іспит проводиться у письмовій формі. Результати вступного ви
пробування оголошуються приймальною комісією на наступний день.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВСТУПНОГО ІСПИТУ

1.Технології захисту гідросфери

Основи проектування. Вибір технологічної схеми при проектуванні станцій 
водопідготовки чи очистки води. Визначення повної продуктивності станції во- 
допідготовки. Відстоювання води, визначення гідравлічної крупності осаду те
хнологічним аналізом. Фізичні та органолептичні показники якості води. Хімі
чні показники якості води. Класифікація забруднень води за фазово- 
дисперсним складом. Просвітлювачі із змуленим шаром осаду, принцип дії, 
проектування. Фільтрування води, механізми фільтрування. Повільні фільтри, 
основні характеристики, 4 визначення площі фільтрування. Швидкі фільтри, 
розрахунок. Іонний обмін в водопідготовці та водоочищенні. Основні типи ка- 
тіонітів, розрахунок катіонообмінних фільтрів. Основні типи аніонітів, розра
хунок аніонообмінних фільтрів. Методи обеззараження води. Основні мем
бранні процеси очищення води. Фізико-хімічні основи електрохімічних методів 
очищення води (електрокоагуляція, електрофлотація, електродіаліз). Стабіліза
ційна обробка води для підживлення систем охолодження. Основні методи по-
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м'якшення води. Типова технологічна схема очистки побутових стічних вод. 
Типова технологічна схема пом'якшення води. Типова технологічна схема обез- 
солення води. Типова схема підготовки води при її заборі з поверхневих во
дойм. Типова технологічна схема очистки промислових стічних вод, що містять 
розчинні та нерозчинні органічні сполуки. Осади, що утворюються при очи
щенні води та основні методи їх переробки і утилізації. Основні методи очи
щення. Будова і властивості гідросфери. Характеристики природної води. Ха
рактеристика водних ресурсів України. Класифікація вод за призначенням. Си
стеми водокористування. Основні елементи системи. Експлуатація водооборот- 
них та замкнутих систем водокористування. Механічні методи очистки води. 
Хімічні (реагентні) методи очистки стічних вод. Технологічні схеми та апара
турне оформлення. Реагентні методи пом'якшення води. Суть методу та область 
його використання. Способи видалення іонів важких металів із стічних вод. 
Видалення із води колоїдних домішок методом коагуляції. Коагулянти та фло
кулянти. Основні джерела забруднення природних вод. Адсорбція як метод 
очистки природних та стічних вод від розчинених органічних речовин. Техно
логія адсорбційної очистки стічних вод. Фізико-хімічні основи очищення води 
флотацією. Стабілізація осадів (аеробна та анаеробна). Біологічні методи очи
щення стічних вод. Техніка захисту гідросфери.

Рекомендована література

Охрана окружающей среды / Под ред. Г.В. Дуганова. - Киев: Вища школа,
- 304 с.
Тинслин И. Поведение химических загрязнителей в окружающей среде / 

Пер. с англ. - М.: Мир, 1982 - 281 с.
Бретшнайдер Б., Курфюст И. Охрана воздушного бассейна от загрязнений: 

Пер. с. англ. / Под ред. А.Ф. Туболкина. - Л.: Химия, 1989. - 288 с.
Родионов В.Г. и др. Техника защиты окружающей среды. Учебник для ВУ

Зов. 2е изд.- М.: Химия, 1989.- 512 с.
Вредные вещества в промышленности. Справочник.-Л.: Химия, 1976. - t . 1-  

592 с., т.2-624 с., т.3-608 с.
Чернобаев П.П. Химия окружающей среды: Учебн. пособие.-К.: Вища шко

ла, 1990.- 191 с.
Охрана природы. Справочник. / Под. ред. К.П. Митрюшкина. - Москва Аг- 

ропромиздат, 1987. - 269 с.
Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 

содержащихся в выбросах предприятий. ОНД - 86. Ленинград: Гидрометиоиз- 
дат, 1987 - 93 с.

Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць 
(від забруднення хімічними і біологічними речовинами). Київ: Міністерство 
охорони здоров”я України, 1997 -31 с.
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2. Технології захисту атмосфери
Будова та властивості атмосфери. Хімія та фізика атмосфери. Зміна хімічно

го складу атмосферного повітря та динаміка клімату Землі. Основні забрудню
ючі речовини атмосферного повітря. Джерела забруднення атмосфери. Кислот
ні дощі. Руйнування озонового шару. Заходи по захисту озоносфери. Основні 
властивості пилу (дисперсність, адгезія, абразивність, змочуваність, електроп
ровідність, електричний заряд часток і т.п.). Ефективність уловлювання твердих 
часток. Очистка газів в пилоосадових камерах. Очистка газів в інерційних пи- 
лоуловлювачах. Очистка газів в циклонних апаратах. Очистка газів в пилоулов- 
лювачах різного типу. Очистка газів в фільтрах різного типу. Очистка газів в 
мокрих пилоуловлювачах. Скрубер Вентурі. Характеристика абсорбційних ме
тодів очищення газів. Адсорбційне та хемосорбційне очищення газових вики
дів. Очищення газових викидів від оксидів азоту. Технології очищення газових 
викидів від аерозолів.

Рекомендована література

Реймерс Н. Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы). - 
М.: “Россия молодая”, 1994. - 367 с.

Одум Ю. П. Экология - М.: “Мир”, 1986. - 328 с.
Білявський Г. О., Падун М. М., Фурдуй Р. С. Основи загальної екології - К.: 

“Либідь”, 1993. - 304 с.
Дажо Р. Основы экологии - М.: “Прогресс”, 1975. - 415 с. 6
Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера - М.: “Мысль”, 1989. - 237 с.
Подобедов Н. С. Природные ресурсы Земли и охрана окружающей среды - 

М.: “Недра”, 1985.-340 с.
Толоконцева Н. А., Филова В. А. Основы общей токсикологии - Л.: “Меди

цина”, 1976. - 304 с.
Беспамятнов Г.П., Кротов Г.П. Предельно допустимые концентрации 

веществ в окружающей среде.- Л.: Химия, 1985. - 528 с.
Закон України про екологічну експертизу / ВВР, 1995. - №8. - ст. 54.
Екологія і закон. Екологічне законодавство України. - Київ: Юрінком Інтер,
- Книга 1- 698 с., книга 2 - 574 с.

3. Технології захисту літосфери
Будова літосфери. Техніка захисту літосфери
Будова та властивості літосфери. Хімія та фізика літосфери. Зміна хімічного 

складу літосфери. Основні забруднюючі речовини літосфери. Джерела забруд
нення літосфери. Заходи по захисту літосфери. Основні властивості грунтів. Бі- 
отехнологічні заходи захисту літосфери. Технологгії очищення фунтів.

Рекомендована література

Родионов А.И., Клушин В.Н., Торочешников Н.С. Техника защиты окру
жающей среды.- М.: Химия, 1989. - 464 с. 38.Проскуряков В.А., Шмидт Л.И.
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Очистка сточных вод в химической промышленности. - Л.: Химия, 1977. - 464 
с.

Радовенчик В.М., Гомеля М.Д. Тверді відходи: збір, переробка, складування.
- К.: Кондор, 2010. - 532 с.

Экология города: Учебник / Под ред. Ф.В.Стольберга. - К.:Либра, 2000. - 464
с.

Диллон Б., Сингх Ч. Инженерные методы обеспечения надежности систем 
/под ред. Е.К. Масловского. - М.: Мир, 1984. -318 с.

Запольський А.К. та інші. Фізико-хімічні основи очищення стічних вод. - К.: 
Лібра, 2000. - 522 с.

Кучерявий В.О. Урбоекологія. - Львів: Світ, 1999. -372 с.
Кучерявий В.О. Фітомеліорація. - Львів: Світ, 2003. -539 с.
Кульский Л.А., СтрокачП.П. Технология очистки природтих вод. -К.: Вища 

школа, 1981. -326 с.

4. Поводження з твердими відходами
Основні терміни та поняття в галузі поводження з твердими відходами. Кла

сифікація твердих відходів. Механічні методи підготовки та переробки твердих 
відходів. Методи класифікації та сортування. Процеси збагачення при утиліза
ції твердих відходів. Термічні методи підготовки та переробки твердих відхо
дів. Біологічні методи підготовки та переробки твердих відходів. Збір та скла
дування твердих промислових відходів. Збір та 5 транспортування твердих по
бутових відходів. Захоронения твердих побутових відходів. Полігони твердих 
побутових відходів. Методи переробки фільтратів полігонів твердих побутових 
відходів. Технології переробки твердих побутових відходів з отриманням біога- 
зу. Експлуатація та рекультивація полігонів твердих побутових відходів. Сор
тування твердих побутових відходів. Маркування пакувальних матеріалів. Ви
користання відходів як вторинних матеріальних ресурсів.

Рекомендована література

Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природно
го середовища. Збірник у 7-й томах. - Чернівці: Зелена Буковина, 1997-2002 р,- 
т.1-344 с., т.2336 с., т.3-477 с., т.4-382 с., т.5-343 с., т.6-345 с., т.7-343 с.

Владимиров А.М., Ляхин Ю.И., Матвеев Л.Т. Охрана окружающей среды. - 
Л., Гидрометеоиздат, 1991.- 423 с.

Солуха Б.В., Фукс Г.Б. Міська екологія. - К., 2003. - 338 с.
Экология города. Учебник /под ред. Стольберга Ф.В. - К. :Либра, 2000.- 400

с.
Ярошевский Д.А., Мельников Ю.Ф., Корсакова Н.И. Санитарная техника го

родов. - М.: Стройиздат, 1990. - 320 с.
Позаченюк Е.А., Рудік А.Н. Экология и градостроительство. - Симферополь: 

Доля, 2003. - 270 с.
Проблемы комплексного управления городской средой/ Ред. Хоркот А .Я. и 

др. - Львов, 1979. - 217 с.
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Рудык А.Н. Городское коммунальное хозяйство: Учебное пособие. - Симфе
рополь, 2003. -140 с.

5. Теоретичні основи технологій захисту навколишнього середовища
Мета, призначення, концепція, принципи організації екологічного монітори

нгу. Моніторинг атмосфери. Моніторинг гідросфери. Моніторинг грунту.
Тепловологісна обробка повітря та сушіння: параметри вологого повітря, ді

аграма вологого повітря, точка роси й мокрого термометра; зміна стану волого
го повітря при його нагріванні (охолодженні) у рекуперативних теплообмінни
ках; основні поняття процесу сушіння; зображення процесу сушіння в діаграмі 
вологого повітря; рушійна сила процесу сушіння; статика сушіння; кінетика 
сушіння; витрати тепла та повітря на процес сушіння.

Випарювання: основні поняття процесу випаровування; загальна й корисна 
різниці температур, температурні депресії, рушійна сила процесу; теплопереда
ча у випарювальному апараті.

Сорбція: абсорбція, адсорбція, десорбція - основні поняття процесів.
Ректифікація: основні поняття процесу ректифікація; фазова рівновага біна

рних сумішей; масовий баланс процесу.

Рекомендована література

Тарасова В.В., Малиновський A.C., Рибак М.Ф. Екологічна стандартизація і 
нормування антропогенного навантаження на природне середовище. Навч. по
сібник. - K.: Центр учбової л-ри, 2007. - 276 с.

Закон “Про охорону навколишнього середовища” від 26.06.1991 р.
Екологічне законодавство України. - Київ, 2001. - 416 с.
Войцицький А.П. Нормування антропогенного навантаження на природне 

середовище. Конспект лекцій. - Житомир: ДАУ, 2005. - 132 с.
Клименко М.О., Скрипчук П.М. Стандартизація і сертифікація в екології. 

Підручник. - Рівне: УДУВГ, 2003. - 202 с.
Лабораторний практикум з курсу “Нормування антропогенного навантажен

ня на природне середовище”. Івано-Франківськ, 1999 р. - 59 с.
Справочник по охране окружающей среды. Сахав В.Г., Щербицкий Б.В. - K.: 

Будивельник, 1986. -528 с.
Безпамятов Г.П., Коротов Ю.А. Предельно допустимые концентрации хими

ческих веществ в окружающей среде. Справочник. - Л.: Химия, 1985. — 528 с.

6. Екологічна біотехнологія
Система екологічного моніторингу. Завдання екобіотехнології. Джерела та 

типи забруднень довкілля. Типи моніторингу довкілля. Біомоніторинг довкілля.
Екобіотехнологія для відновлення екосистеми. Система біотехнологічних 

методів захисту довкілля. Біодеградація ксенобіотиків. Біоутилізація твердих 
відходів. Альтернативні продукти екобіотехнології. Система біоочищення стіч
них вод. Аеробні системи очищення стічних вод. Анаеробні системи очищення

*
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стічних вод. Екостоки безпечного виробництва продукції. Біоочищення ґрунтів. 
Біоочищення повітря.

Перспективи біовилуговування металів. Загальні принципи біогеотехнології. 
Методи біовилуговування металів з мінералів. Методи біовилучення металів з 
розчинів. Біотехнології вилуговування. Умови промислового біовилуговування. 
Техніка біовилуговування сульфідних мінералів. Чанове біовилуговування су
льфідних мінералів. Біозбагачення руд. Біовилучення вугілля та нафти. Альтер
нативність біоенерготехнології. Розвиток нетрадиційних і відновних джерел 
енергії. Біоенергетика і біоконверсія енергії. Енергія живої природи.

Біоконверсія продуктів фотосинтезу. Біомаса -  відновне джерело енергії. 
Альтернативність моторного біопалива. Біоетанол. Біодизель. Паливний біогаз. 
Біосинтез і фотосинтез енергоречовин. Біоводень. Проблеми безпеки біопалива.

Біологізація та екологізація суспільства. Екологізація і біологізація госпо
дарської та виробничої діяльності. Біоетика застосування біотехнологій. Мора
льно-етичні проблеми генетики. Проблема клонування. Проблеми використан
ня стовбурових клітин. Б

Біобезпека застосування біотехнологій. Біобезпека лабораторних біодослі- 
джень. Система безпеки харчових продуктів. Генетично модифіковані продук
ти. Біозахист здоров’я людини. Біотероризм. Нанотехнології.

Рекомендована література

Е.Ф.Сафонова, М.И.Янкевич «Микробиологические основы технологии ре
медиации нефтезагрязненных природных и сточных вод. Проблемы и перспек
тивы реабилитации техногенных экосистем» Астрахань 2005, Информ.- 
издательский центр АГТУ, с. 13-17

А.Мигунова, И.Гапонова, К.П. Воробьев, М.А.Фирсов, М.С.Раутиан, 
Д.В.Карелов, Е.Е.Андронов «Популяционная изменчивость тройственной сим
биотической системы: Рагашесіа ЬигБагіа, зоохлорелла, поражающие ее вирусы» 
Ж. Эколог. Генетика, 2004. Том. II, № 4, стр. 29-39

Перчугов Г.Я. Бобров О.Г. Обзорная информация "Промышленная и санита
рная очистка газов", серия ХМ-14, ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ, 1986, с. 1-25.

Уткин И.Б. и др. Итоги науки и техники, серия Биологическая химия, т. 43, 
Москва, 1991, с. 1-99

ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ

При визначенні екзаменаційної оцінки члени екзаменаційної комісії до
тримуються наступного:
• І рівень -  незадовільно. Відповідь абітурієнта при відтворенні навчального 

матеріалу - елементарна, фрагментарна, зумовлюється початковими уявлен
нями про предмет вивчення.

• II рівень -  задовільно. Абітурієнт відтворює основний навчальний матеріал, 
володіє елементарними вміннями навчальної діяльності

• III рівень -  добре. Абітурієнт знає істотні ознаки понять, явищ, закономірно
*
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стей зв'язків між ними, а також самостійно застосовує знання в стандартних 
ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, уза
гальненням тощо), уміє робити висновки, виправляти допущені помилки. 
Відповідь повна, правильна, логічна, обґрунтована, хоча їй і бракує власних 
суджень. Абітурієнт здатний самостійно здійснювати основні види навчаль
ної діяльності.

• IV рівень -  відмінно. Знання абітурієнта є глибокими, міцними, узагальне
ними, системними, Абітурієнт уміє застосовувати знання творчо, його на
вчальна діяльність має дослідницький характер, позначена вмінням само
стійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляти і 
відстоювати особисту позицію.

Якісна характеристика п’ятибальної шкали та стобальної шкали оцінювання 
знань наведена нижче:

Рівень навча
льних досяг

нень

5
бальна
шкала

Шкала
оцінок
(0-100)

Критерій оцінювання навчальних 
досягнень абітурієнтів

І рівень -  неза
довільно

2 0-60

Абітурієнт фрагментарне відтворює 
незначну частину навчального мате
ріалу, має нечіткі уявлення про об'
єкт вивчення, може самостійно знай
ти відповідь у тексті підручника 
Абітурієнт відтворює менше поло
вини навчального матеріалу, за до
помогою викладача виконує елемен
тарні завдання, може дати відповідь 
з кількох простих речень, відсутні 
сформовані вміння та навички

II рівень -  за
довільно

3 60-74

Абітурієнт має початковий рівень 
знань, знає близько половини навча
льного матеріалу, здатний відтвори
ти його відповідно до тексту підруч
ника, повторити за зразком певну 
операцію, дію, описує явища, проце
си без пояснень причин, , здатен да
вати відповіді на прості, стандартні 
запитання, виявляє інтерес до навча
льного матеріалу
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III рівень -  до
бре

4 74-85

Абітурієнт правильно і логічно від
творює навчальний матеріал, розу
міє основоположні теорії і факти, 
встановлює причинно-наслідкові 
зв'язки між ними, уміє наводити ок
ремі власні приклади на підтвер
дження певних думок, застосовувати 
вивчений матеріал у стандартних 
ситуаціях, правильно використовує 
термінологію, складає прості табли
ці та схеми

IV рівень -  
відмінно

5 86-100

Абітурієнт має системні, дієві знання, 
виявляє неординарні творчі здібності 
у навчальній діяльності, користується 
широким арсеналом засобів доказів, 
своєї думки, вирішує складні пробле
мні завдання, схильний до системно- 
наукового аналізу та прогнозу явищ, 
вміє ставити і розв'язувати проблеми, 
самостійно здобувати і використову
вати інформацію, виявляє власне ста
влення до неї, користується широким 
арсеналом засобів доказів своєї дум
ки, вирішує складні проблемні за
вдання, схильний до системно- 
наукового аналізу та прогнозу явищ, 
самостійно виконує науково-дослідну 
роботу, логічно та творчо викладає 
матеріал в усній та письмовій форм.

При перевірці екзаменаційного білету підсумкова оцінка виставляється на 
основі кількості правильних відповідей на завдання І, II та Ш рівнів. Оцінка ви
значається за формулою:

о =  І кіЧі>
і= 1

де і = 1, 2, 3 рівні складності завдання;
Кі -  кількість вірних відповідей відповідного і-го рівня складності; 
qj -  вага кожного коефіцієнта відповідного і-го рівня складності.

Відповіді № 1 -  № 15 мають складність 4 балу; № 16 -  № 18 мають скла
дність 8 балів; № 19 -  № 21 мають складність 12 балів.

Особи, які без поважних причин не з’явились на вступний іспит у зазна
чений за розкладом час, а також ті, рівень знань яких було оцінено балами, ни
жче 12 балів за 120-бальною шкалою оцінювання знань до конкурсу не допус
каються.
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