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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КОЛЕДЖ НАФТОГАЗОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ІНЖЕНЕРІЇ ТА 

ІНФРАСТРУКТУРИ СЕРВІСУ 

ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

 

Екзаменаційний білет № 1 

для студентів ІІ курсу спец. 5.04010602 «Прикладна екологія» 

з дисципліни: «ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ» 

 

1. Дайте визначення терміну «екологія». Охарактеризуйте основні історичні етапи 

розвитку та становлення екології. Місце екології у сучасному 

міждисциплінарному просторі. Мета, задачі та методи досліджень сучасної 

екології. 

2. Опишіть водне середовище існування живих організмів. Як класифікують 

водоймища за характером розподілу в них кисню, поживних речовин та 

чисельності в них організмів? Як на живі організми впливають фізичні 

властивості та хімічний склад води водоймища? Які найбільші водні об’єкти 

України ви знаєте? 

3. Визначте, до якої екологічної групи, стосовно температури відносять названі 

види: сосна, каштан, береза, дуб, банан (стенотермні/евритермні). Відповідь 

обґрунтуйте. 
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Екзаменаційний білет № 2 

для студентів ІІ курсу спец. 5.04010602 «Прикладна екологія» 

з дисципліни: «ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ» 

 

1. Дайте визначення терміну «абіотичні фактори середовища». Закони їх дії. 

Наведіть приклади дії абіотичних факторів та їх впливу на життєдіяльність 

організмів. 

2. Дайте визначення терміну «жива речовина». Які властивості притаманні живій 

речовині? Геохімічна робота живої речовини та основні колообіги речовин у 

природі. 

3. Визначте та охарактеризуйте форму біотичних взаємовідносин: клітини 

водоростей, що живуть  у коралах, постачаючи їм органічну речовину. Відповідь 

обґрунтуйте. 
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Екзаменаційний білет № 3 

для студентів ІІ курсу спец. 5.04010602 «Прикладна екологія» 

з дисципліни: «ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ» 

 

1. Назвіть та поясніть закони глобальної екології. 

2. Опишіть ґрунтове середовище існування живих організмів. Фауна едафону. Які 

ґрунти характерні для території України? Наведіть приклади за регіонами 

України. 

3. Визначте та охарактеризуйте форму біотичних взаємовідносин: рибка-

прилипало біля акули, водорості, що живуть в шерсті лінивця. Відповідь 

обґрунтуйте. 
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Екзаменаційний білет № 4 

для студентів ІІ курсу спец. 5.04010602 «Прикладна екологія» 

з дисципліни: «ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ» 

 

1. Які чинники спричинили глобальні зміни у довкіллі? Як Ви вважаєте, чому 

екологічна безпека являється основою сталого розвитку? Відповідь обґрунтуйте 

та дайте визначення терміну «екологічна безпека». Чи погоджуєтеся Ви з тезою, 

що сучасний період життя суспільства є поворотним для розвитку цивілізації? 

2. Техніка збору та обробки інформації в екології. Чому основним об’єктом 

досліджень в екології є екосистема? Експериментальна екологія та застосування 

методу моделей в екологічних дослідженнях. 

3. Визначте та охарактеризуйте форму біотичних взаємовідносин: бактерії, що 

розкладають клітковину, живуть у кишковнику багатьох хребетних і 

безхребетних тварин, перетворюючи клітковину в доступні для тварин сполуки. 

Відповідь обґрунтуйте. 
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Екзаменаційний білет № 5 

для студентів ІІ курсу спец. 5.04010602 «Прикладна екологія» 

з дисципліни: «ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ» 

 

1. Дайте визначення терміну «середовище існування». Охарактеризуйте всі види 

середовищ існування. У чому полягає особливість соціального середовища 

існування? 

2. Дайте визначення терміну «популяція».  

Основні параметри популяції (виберіть потрібне та надайте характеристику): 

А) щільність, вага, зріст, географічне положення; 

Б) продуктивність, вартість, кількість; 

В) чисельність, щільність, народжуваність, смертність; 

Г) вік, стать, об’єм, зріст. 

3. Визначте та охарактеризуйте форму біотичних взаємовідносин: комарі, кліщі 

смокчуть кров від двох хвилин до восьми діб. Відповідь обґрунтуйте. 
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Екзаменаційний білет № 6 

для студентів ІІ курсу спец. 5.04010602 «Прикладна екологія» 

з дисципліни: «ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ» 

 

1. Дайте визначення терміну «біоценоз». Який вчений та коли вперше запровадив 

цей термін? Якими критеріями повинно володіти  угруповання, щоб його можна 

було назвати біоценозом? Надайте характеристику. 

2. Практичне значення виділення структури популяції. Просторова структура 

популяції. Завдяки якому механізмові підтримуються межі ділянки, займаної 

особинами? 

3. Обґрунтуйте роль харчових ланцюгів у розвитку основних форм біотичних 

відносин. Складіть приклад трофічного ланцюга у межах однієї екосистеми. 
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Екзаменаційний білет № 7 

для студентів ІІ курсу спец. 5.04010602 «Прикладна екологія» 

з дисципліни: «ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ» 

 

1. Яку роль відіграє ЮНЕСКО у збереженні екологічної рівноваги? Які вітчизняні 

вчені займаються вивченням проблеми впливу антропогенних факторів на 

навколишнє середовище? 

2. Опишіть видову структуру біоценозу. Видове різноманіття. Ознака видового 

насичення біоценозу. 

3. Визначте та охарактеризуйте форму біотичних взаємовідносин: хижі мурашки 

живуть у стовбурах рослин (мімози, акації тощо) та живляться тільцями 

(белтами), багатими на поживні речовини, захищають дерева від мурашок та 

листогризунів. Відповідь обґрунтуйте. 
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Екзаменаційний білет № 8 

для студентів ІІ курсу спец. 5.04010602 «Прикладна екологія» 

з дисципліни: «ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ» 

 

1. Опишіть повітряне середовище існування живих організмів. У чому полягає його 

відмінна риса? Що таке «вітер» та яку роль він відіграє у забезпечені 

життєздатності живих організмів? 

2. Індикативне значення організмів: біоіндикація та біоіндикатори. 

3. Обґрунтуйте і дайте відповідь, яка з рослин є світлолюбна, а яка тіньовитривала, 

якщо відомо, що в 1 кг свіжих листків міститься така кількість хлорофілу: у 

подорожника – 1,8г, аспідистри – 4,0г.. 
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Екзаменаційний білет № 9 

для студентів ІІ курсу спец. 5.04010602 «Прикладна екологія» 

з дисципліни: «ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ» 

 

1. Розкрийте суть «Закону мінімуму». Його допоміжні принципи. Які вчені 

працювали над ним? Наведіть приклади. 

2. Вікова структура популяцій, її характеристика та практичне значення її 

визначення. Як пов’язано коливання чисельності особин в популяції та їх  

репродуктивні періоди? 

3. Охарактеризуйте абіотичні чинники, які визначають вертикальну поясність 

гірських біоценозів Карпат та Кримських гір.  
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Екзаменаційний білет № 10 

для студентів ІІ курсу спец. 5.04010602 «Прикладна екологія» 

з дисципліни: «ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ» 

 

1. Дайте визначення терміну «популяція». Критерії популяції. Який вчений та коли 

вперше його запропонував? Які ви знаєте механізми ізоляції окремих популяцій? 

Охарактеризуйте їх, наведіть приклади. 

2. Розкрийте суть закону толерантності. Доповнення до нього. Які вчені над ним 

працювали? Чим визначається екологічна пластичність виду? Наведіть 

приклади. 

3. Дайте визначення терміну «біотичні фактори». Гомотипові та гетеротипові 

реакції коакцій. Наведіть приклади таких реакцій. 
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Екзаменаційний білет № 11 

для студентів ІІ курсу спец. 5.04010602 «Прикладна екологія» 

з дисципліни: «ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ» 

 

1. Дайте визначення терміну «біоценоз». Хто та коли впровадив цей термін? 

Властивості біоценозів.  Просторова структура біоценозу. Наведіть приклади.  

2. Динаміка популяцій. Фактори динаміки чисельності популяцій. Біотичний 

потенціал, мінімальна чисельність, щільність популяцій. 

3. Визначте та охарактеризуйте форму біотичних взаємовідносин: в одному лісі на 

деревах живуть білки , які харчуються насінням та горішками та роблять свої 

дупла у стовбурах дерев; в цьому ж лісі живуть лосі, які харчуються травами та 

корою дерев. Відповідь обґрунтуйте. 
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1. Охарактеризуйте вплив на організми гідрологічних чинників. Біогідрологічний 

цикл води. Водний режим екосистем. Як поділяють рослини в залежності від 

здатності утримувати вологу або витримувати без неї? Наведіть приклади. 

2. Який стан екосистеми називають клімаксним? Що таке флуктуації, сукцесії та їх 

види?  Які вирізняють моделі сукцесій за взаємовідносинами між популяціями та 

їх впливом на середовище проживання? Охарактеризуйте їх. 

3. Схематично намалюйте вертикальну структуру біоценозу. 
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1. Охарактеризуйте спектр сучасних екологічних проблем. Як Ви вважаєте, в чому 

полягають основні причини якісних змін у навколишньому середовищі? 

Екологічна безпека як основа сталого розвитку. 

2. Що таке кліматичні чинники? Охарактеризуйте їх, наведіть приклади їхнього 

впливу на живі організми та приклади пристосувань у організмів. Розкрийте 

роль фотоперіодизму. 

3. Визначте та охарактеризуйте форму біотичних взаємовідносин: на ланах перій та 

інші бур’яни витісняють культурні рослини та широко розповсюджуються. 

Відповідь обґрунтуйте. 
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1. Які властивості повинно мати угруповання, щоб його можна було назвати 

біоценозом?  Класифікація елементів угруповання та концепція екологічного 

домінування. 

2. Вчення В.І. Вернадського про біосферу. Місце техносфери у біосфері та 

розкрийте її роль для життєдіяльності людства. Перехід до ноосфери. 

3. Визначте та охарактеризуйте форму біотичних взаємовідносин: шкіра багатьох 

земноводних вкрита слизом, що містить отруйні речовини, тому її поверхня 

майже завжди стерильна. Відповідь обґрунтуйте. 
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1. Статева структура популяцій, її характеристика та практичне значення її 

визначення. Дайте визначення терміну «біотичний потенціал». Чи відбивається 

ієрархічна структура популяції на статевому співвідношенню особин у 

популяції? 

2. Енергетичний баланс біосфери. Зміни енергетичного балансу біосфери, пов’язані 

з діяльністю людини. 

3. Визначте, до якої екологічної групи, стосовно температури, належать названі 

види тварин: ведмідь бурий, шимпанзе, вовк, заєць-біляк, їжак, ховрах 

(стенотермні/евритермні). Відповідь обґрунтуйте. 
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1. Дайте визначення терміну «екосистема». Хто та коли вперше запровадив цей 

термін? Класифікація основних систем світу, надайте їм характеристику. 

2. Форми та механізми деградації біосфери. Види антропогенного забруднення 

навколишнього середовища. Відповідь обґрунтуйте прикладами. 

3. Визначте та охарактеризуйте форму біотичних взаємовідносин: комахи, 

збираючи нектар, запилюють квіти. Відповідь обґрунтуйте. 
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1. Екологічна піраміда Елтона. Піраміда мас, чисел, та енергії . наведіть приклади.  

2. Дайте визначення терміну «біосфера». Який вчений та коли вперше запровадив 

цей термін? Охарактеризуйте складові біосфери як живої оболонки планети. 

3. Намалюйте схеми біогеохімічного циклу вуглецю. Зробіть висновок про рівень 

замкненості біогеохімічних циклів. Чи всі БГХЦ замкнені? 
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1. Дайте визначення терміну «екологічна ніша». Потенційна та реалізована 

екологічні ніші. Яке практичне значення має виявлення екологічних ніш та їх 

диференціювання? 

2. Класифікація екологічних факторів та їх вплив на живі організми. 

3. Визначте та охарактеризуйте форму біотичних взаємовідносин: мурашки, 

опікаючи попелиць, живляться їхніми солодкими виділеннями. Відповідь 

обґрунтуйте. 
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1. Назвіть основні едафічні чинники. Які фактори вважаються ґрунтоутворючими? 

Які вчені займалися вивченням цієї проблеми? Які речовини входять до складу 

ґрунту?  

2. Видова структура угруповань та способи її виявлення. 

3. Намалюйте схеми біогеохімічного циклу фосфору. Зробіть висновок про рівень 

замкненості біогеохімічних циклів. Чи всі БГХЦ замкнені? 
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1. Коливання та регуляція чисельності популяції. Лімітуючи фактори. Циклічність. 

Розміри популяції. Ключовий фактор. 

2. Природні небезпечні явища і процеси. Дайте їм характеристику. Наведіть 

актуальні приклади. 

3. Визначте та охарактеризуйте форму біотичних взаємовідносин: у весняний 

період кліщі легко можуть поселитися на шкіряному покриву людини або 

тварини. Відповідь обґрунтуйте. 

 

 

 

 

 

«Затверджую»            Білети розглянуто та затверджено комісією 

Заступник директора              «Прикладна екологія» 

з навчальної роботи             Протокол № ___ «___» ___________2018 р. 

__________Кунуп Т. В.             Голова комісії  _______Сагдєєва О. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КОЛЕДЖ НАФТОГАЗОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ІНЖЕНЕРІЇ ТА 

ІНФРАСТРУКТУРИ СЕРВІСУ 

ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Екзаменаційний білет № 21 

для студентів ІІ курсу спец. 5.04010602 «Прикладна екологія» 

з дисципліни: «ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ» 

 

1. Типи взаємовідносин між популяціями: опишіть, наведіть приклади. 

2. Техногенні небезпечні явища і процеси. Дайте їм характеристику. Наведіть 

актуальні приклади. 

3. Намалюйте схеми біогеохімічного циклу азоту. Зробіть висновок про рівень 

замкненості біогеохімічних циклів. Чи всі БГХЦ замкнені? 
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Екзаменаційний білет № 22  

для студентів ІІ курсу спец. 5.04010602 «Прикладна екологія» 

з дисципліни: «ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ» 

 

1. Охарактеризуйте спектр сучасних екологічних проблем. Як Ви вважаєте, в чому 

полягають основні причини якісних змін у навколишньому середовищі? 

Екологічна безпека як основа сталого розвитку. 

2. Що таке кліматичні чинники? Охарактеризуйте їх, наведіть приклади їхнього 

впливу на живі організми та приклади пристосувань у організмів. Розкрийте 

роль фотоперіодизму. 

3. Визначте та охарактеризуйте форму біотичних взаємовідносин: фітонциди, що 

виділяються деякими вищими рослинами, пригнічують життєдіяльність 

мікроорганізмів. Відповідь обґрунтуйте. 
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з дисципліни: «ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ» 

 

1.  Проаналізуйте та зробіть порівняльну характеристику двох визначень 

«екосистема» та «біогеоценоз». Які вчені та коли ввели ці терміни? Які 

закономірності в існуванні екосистем різного рівня виявили вчені? 

2. Макро- і мікроелементи: потреба в них рослин та тварин. 

3. Визначте та охарактеризуйте форму біотичних взаємовідносин: інфузорія 

дідіній, плаваючи у воді, паралізує парамецию, прикріпляється до неї і 

поступово її заковтує. 
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для студентів ІІ курсу спец. 5.04010602 «Прикладна екологія» 

з дисципліни: «ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ» 

 

1. Дайте визначення терміну «біосфера». Як окреслив місце людини в біосфері В.І. 

Вернадський? Закон ноосфери В.І. Вернадського. 

2. Дайте визначення термінам «екологічна криза» та «екологічна катастрофа». 

Техногенно-екологічна безпека України. 

3. Визначте та охарактеризуйте форму біотичних взаємовідносин: токсини, що 

виділяються під час «цвітіння» води у водоймищах, отруйні для риби та інших 

тварин. Відповідь обґрунтуйте. 
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для студентів ІІ курсу спец. 5.04010602 «Прикладна екологія» 

з дисципліни: «ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ» 

 

1. Вплив промислового та сільськогосподарського виробництв на біосферу. Дайте 

визначення терміну «забруднення навколишнього середовища». 

2. Популяція як об’єкт використання, моніторингу та управління. 

3. Визначте та охарактеризуйте форму біотичних взаємовідносин: часто можна 

спостерігати у гніздах великих хижих птахів горобців. Відповідь обґрунтуйте. 
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Екзаменаційний білет № 26 

для студентів ІІ курсу спец. 5.04010602 «Прикладна екологія» 

з дисципліни: «ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ» 

 

1. Дайте визначення терміну «екологія». Охарактеризуйте основні історичні етапи 

розвитку та становлення екології. Місце екології у сучасному 

міждисциплінарному просторі. Мета, задачі та методи досліджень сучасної 

екології. 

2. Дайте визначення терміну «жива речовина». Які властивості притаманні живій 

речовині? Геохімічна робота живої речовини та основні колообіги речовин у 

природі. 

3. Визначте та охарактеризуйте форму біотичних взаємовідносин: рибка-

прилипало біля акули, водорості, що живуть в шерсті лінивця. Відповідь 

обґрунтуйте. 
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з дисципліни: «ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ» 

 

1. Які чинники спричинили глобальні зміни у довкіллі? Як Ви вважаєте, чому 

екологічна безпека являється основою сталого розвитку? Відповідь обґрунтуйте 

та дайте визначення терміну «екологічна безпека». Чи погоджуєтеся Ви з тезою, 

що сучасний період життя суспільства є поворотним для розвитку цивілізації? 

2. Дайте визначення терміну «популяція».  

Основні параметри популяції (виберіть потрібне та надайте характеристику): 

А) щільність, вага, зріст, географічне положення; 

Б) продуктивність, вартість, кількість; 

В) чисельність, щільність, народжуваність, смертність; 

Г) вік, стать, об’єм, зріст. 

3. Обґрунтуйте роль харчових ланцюгів у розвитку основних форм біотичних 

відносин. Складіть приклад трофічного ланцюга у межах однієї екосистеми. 
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для студентів ІІ курсу спец. 5.04010602 «Прикладна екологія» 

з дисципліни: «ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ» 

 

1. Яку роль відіграє ЮНЕСКО у збереженні екологічної рівноваги? Які вітчизняні 

вчені займаються вивченням проблеми впливу антропогенних факторів на 

навколишнє середовище? 

2. Індикативне значення організмів: біоіндикація та біоіндикатори. 

3. Охарактеризуйте абіотичні чинники, які визначають вертикальну поясність 

гірських біоценозів Карпат та Кримських гір.  
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1. Дайте визначення терміну «популяція». Критерії популяції. Який вчений та коли 

вперше його запропонував? Які ви знаєте механізми ізоляції окремих популяцій? 

Охарактеризуйте їх, наведіть приклади. 

2. Динаміка популяцій. Фактори динаміки чисельності популяцій. Біотичний 

потенціал, мінімальна чисельність, щільність популяцій. 

3. Схематично намалюйте вертикальну структуру біоценозу. 
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з дисципліни: «ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ» 

 

1. Охарактеризуйте спектр сучасних екологічних проблем. Як Ви вважаєте, в чому 

полягають основні причини якісних змін у навколишньому середовищі? 

Екологічна безпека як основа сталого розвитку. 

2. Що таке кліматичні чинники? Охарактеризуйте їх, наведіть приклади їхнього 

впливу на живі організми та приклади пристосувань у організмів. Розкрийте 

роль фотоперіодизму. 

3. Визначте та охарактеризуйте форму біотичних взаємовідносин: на ланах перій та 

інші бур’яни витісняють культурні рослини та широко розповсюджуються. 

Відповідь обґрунтуйте. 
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