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ВСТУП

Програма розроблена для підготовки до здавання кандидатського 
іспиту фахівцями-екологами, які мають кваліфікацію магістра у га-
лузі знань 0401 “природничі науки” та навчаються в аспірантурі за 
спеціальністю 03.00.16 “екологія”. 

Програмою передбачається засвоєння сучасних положень екології 
як загальнобіологічної науки, які викладені у п’яти розділах. 

ПрОгрАМА КАНдидАТСЬКОгО ІСПиТУ 
ЗА СПеЦІАЛЬНІСТЮ ”еКОЛОгІя” 

03.00.16 (бІОЛОгІчНІ НАУКи)

1. ЕКОЛОГІЯ, ОСНОВНІ ЕТАПИ ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ,
 СТРУКТУРА, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРЕДМЕТ, 

МЕТОДИ І ЗАВДАННЯ

Визначення екології, основні етапи її становлення як біологічної 
науки. Екологія в системі природничих наук. Структура екології та 
її основні напрями досліджень (загальна, спеціальна та прикладна 
екології). Розділи екології (аут-, дем-, синекологія, екосистемологія). 
Об'єкти вивчення та завдання окремих розділів екології. Методологія 
екологічних досліджень, предмет, методи і завдання. Рівні організації 
біотичних систем.

Сучасний стан екологічної науки, новітні методи досліджень. Роль 
екології у реалізації ідеї сталого розвитку. 

Історія розвитку екологічних досліджень в Україні. Роль видатних 
вчених у становленні екології як галузі знань: О.Л. Бельгард, В.І. Вер-
надський, Г.М. Висоцький, М.А. Голубець, Ю. П. Зайцев, Н.П. Наумов, 
Ю. Одум, П.С. Погребняк, Ф. Рамад, М.Ф. Реймерс, В.Д. Романенко, 
В.М. Сукачов та інші.

2. ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ

Навколишнє природне середовище та його значення у функціо-
нуванні біосистем різних рівнів організованості. Принцип єдності 
організму та середовища. Поняття “екологічний фактор”. Систе-
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ми класифікації екологічних факторів: абіотичні, біотичні й антро-
пічні. Принцип лімітаційних факторів (закон Лібіха). Класифікація 
організмів за їхніми взаємовідносинами з екологічними факторами. 
Дія  екологічних чинників на продуктивність популяцій окремих ви-
дів рослин і тварин, біотичних угруповань й екосистем. Механізми 
взаємодії компонентів екосистем, що забезпечують їхню цілісність 
і стійкість. Адаптація організмів до мінливих умов середовища. По-
няття про акліматизацію та інтродукцію.

Поняття клімату, основні кліматотворні чинники. Роль сонячної 
радіації у формуванні клімату, інтенсивність і тривалість її надхо-
дження на різних широтах Землі та у висотних поясах. Циркуляція 
повітряних мас атмосфери та її значення у формуванні клімату. Ат-
мосферний тиск. Значення рельєфу та характеру земної поверхні у 
формуванні клімату. Температура повітря як одна з важливих харак-
теристик клімату. Роль опадів і вологості повітря у формуванні кліма-
ту. Рух вод них мас, течії, солоність і рН води. Роль снігового покриву 
в житті організмів. Гідростатичний тиск та його вплив на організми. 
Стихійні лиха (пожежі, повені, землетруси тощо). Взаємодія кліма-
тотворних чинників. Кліматичні індекси та кліматограми. Макро-, 
мезо- та мікроклімат. Кліматична зональність і природні зони Украї-
ни. Клімат й еволюція екосистем.

Температура як екологічний фактор. Класифікація організмів 
щодо температури. Особливості температурного режиму різних се-
редовищ, де мешкають організми. Типи терморегуляції різних груп 
організмів. Класифікація організмів залежно від джерела та способу 
регуляції тепла (пойкілотермні та гомейотермні, ектотермні та ендо-
термні). Тепловий баланс організму та способи його підтримання. 
Адаптації різних груп рослин і тварин до підтримання теплового ба-
лансу в умовах екстремальних значень температури. Основні екогео-
графічні правила (правила Бергмана, Алена) та їх пояснення з пози-
цій підтримання теплового балансу тваринного організму. Значення 
температури у розподілі екологічних ніш тварин.

Вода й вологість. Вода як екологічний фактор і як середовище іс-
нування організмів. Основні гідрологічні фактори та їхній вплив на 
організми. Вологість повітря. Вода в ґрунті, її значення для ґрунтової 
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флори та фауни. Класифікація ор ганізмів щодо вологості середови-
ща. Водний ба ланс організмів. Адаптації різних груп організмів до 
підтримання водного балансу в різних екологічних умовах. Регуля-
ція осмотич ного тиску в тканинній рідині гідробіонтів, класифікація 
орга нізмів залежно від здатності до такої регуляції (осмоконформери 
та осморегулятори). 

Сонячна енергія. Фотопроцеси різних груп організмів. Адаптив-
ний характер фізіологічних реакцій організмів на світло. Світлолюб-
ні та тіньовитривалі рослини. Особливості сприймання тваринами 
окремих ді лянок спектра світла. Структурованість і динаміка фітоце-
нозу як адаптація біотичного угруповання до фактора світла. Фото-
періодизм, його екологічна та еволюційна роль. 

Едафічні та геоморфологічні фактори. Поняття субстрату, осно-
вні типи субстрату. Ґрунт як середовище існування живих організмів. 
Структура ґрунту та горизонти ґрунту. Аерація ґрунту, температур-
ний режим, ґрунтова вода, вологість, рН і вміст солей у ґрунтовому 
розчині як екологічні фактори. Біогенні елементи в ґрунті, їх класи-
фікація (макро- і мікроелементи) та значення для живих організмів. 
Ґрунтовтома. Вплив едафічних факторів на формування мозаїчності 
фітоценозу. Роль рослин, тварин і мікроорганізмів у процесі ґрунто-
утворення. Ерозія ґрунту. Антропогенний вплив на родючість ґрунту. 
Особливості рельєфу земної поверхні та їх вплив на перерозподіл 
абіотичних чинників.

Антропогенні (антропічні) фактори, прямий та опосередкований 
вплив на навколишнє природне середовище. Антропогенні зміни клі-
мату, фізичного стану та хімізму атмосфери, поверхні землі, рослин-
ності й тваринного населення. Роль господарської діяльності у зміні 
природного видового різноманіття аграрних, лісових й урбанізова-
них територій. Антропохорія та синантропізація. Основні причини 
поширення адвентивних видів.
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3. рОЗдІЛи еКОЛОгІї
 

3.1. АУТеКОЛОгІя
(еКОЛОгІя ОСОбиН)

Аутекологія як розділ екології: об’єкт, предмет, методи, закони. 
Екологічні фактори (абіотичні, біотичні, антропогенні) та їхній 
вплив на організм. Середовище існування: наземне, повітряне, вод-
не, ґрунтове, біотичне (в інших організмах) і характеристика його 
екологічних чинників. Вплив екологічних факторів на живі орга-
нізми (солоність води, осмотичний тиск, температура, живлення 
та особливості використання енергії, світло, наявність кисню, во-
гонь, міжвидова конкуренція, взаємовигідні зв’язки видів, нейро-
біологічні особливості як пристосування для орієнтації в просторі 
та часі тощо). Періодичні зміни умов існування рослин і тварин та 
пристосування до них. Життєві форми та їхні прояви у рослинному 
і тваринному світі. Життєві форми рослин і тварин. Особливості 
онтогенетичного розвитку (простий і складний розвиток, парази-
тарні системи).

Поняття “життєвий цикл”. Основні показники життєвого циклу 
(розміри, ріст і розвиток, розмноження тощо). Життєвий цикл як 
адаптивна реакція організмів на дію екологічних факторів. Концепція 
репродуктивної цінності, її теоретичне та прикладне значення. Еко-
логічні закономірності та еволюційні передумови формування жит-
тєвих циклів. Основні типи реакцій організмів на дію екологічних 
факторів (зміни життєвих циклів, особливості міграційної стратегії, 
розселення, сплячка, сон, заціпеніння, діапауза, линяння, вторинний 
спокій, реверсії розвитку тощо).

Засади розподілу просторового розміщення особин. Ареал виду, 
основні типи ареалів. Трофічний і репродуктивний ареали. Уявлення 
про “індивідуальні ділянки” і “територію”. Характер територіально-
го розподілу особин. Принцип конкурентного витіснення Гаузе.

Закони аутекології: оптимуму, індивідуальності, лімітаційних чин-
ників. Вплив антропогенних факторів на живі організми, їх здатність 
до адаптацій.
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3.2. деМеКОЛОгІя
(еКОЛОгІя ПОПУЛяЦІЙ)

Популяція, базові концепції. Генетично-еволюційний і терито-
ріально-екологічний аспекти вивчення популяцій. Демекологія як роз-
діл екології: об’єкт, предмет, методи, закони. Щільність популяцій, їх 
саморегуляція та методи дослідження. Народжуваність і смертність. 
Віковий склад популяції, вікові піраміди. Флуктуації популяційних 
параметрів і їх циклічні коливання. Структура популяції, характер 
розподілу організмів у просторі. Ємність середовища. Саморегуляція 
чисельності. Криві виживання. Статева структура популяції. Розмно-
ження рослин і тварин.

Індивідуальні та популяційні аспекти територіальності. Особли-
вості використання простору організмами. Ефект групи, принцип 
Оллі. Просторова структура популяції. Розселення, кочівлі та мігра-
ції тварин як засіб оптимального використання території. Агрегація, 
ізоляція й територіальність.

Часові особливості змін просторового розподілу наземних і вод-
них організмів. Поняття ритму, його основні характе ристики. Ендо-
генні та екзогенні чинники біоритмів. Класифікація біоритмів (цир-
кадні, сезонні, річні, багаторічні тощо), їх прояв на різних рівнях ор-
ганізації живого та адаптивне значення. Гіпотези циклічної динаміки 
популяцій. Гіпотеза “природної рівноваги” та зміна лімітаційних 
факторів залежно від довжини трофічного ланцюга. Потенції та по-
зиції популяцій в екосистемах.

Життєвість (віталітет) і життєздатність популяцій. Моделювання 
розвитку популяцій. Популяція як одиниця еволюції, експлуатації та 
охорони.

3.3. СиНеКОЛОгІя
(еКОЛОгІя УгрУПОВАНЬ)

Синекологія як розділ екології: об’єкт, предмет, методи, закони. 
Угруповання як цілісна система. Угруповання рослин, тварин, мі-
кроорганізмів тощо. Міжпопуляційні зв’язки в угрупованнях. Жит-
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тєві стратегії видів (r-, К- стратегії). Трофічна та просторова струк-
тура угруповань. Трофічні ланцюги і мережі живлення. Потік речо-
вин та енергії в трофічних ланцюгах. Основні функціональні групи 
організмів: продуценти, консументи, редуценти. Поняття про топіч-
ні та трофічні консорції. Екологічна ніша та її місце в угрупованні. 
Фундаментальна ніша. Потенційна та реалізована ніша. Принцип 
конкурентного витіснення. Структура ніш у біотичних угрупован-
нях. Диференціація екологічних ніш у сукцесії екосистем. Понят-
тя гільдії. Ємність середовища. Погляди щодо визначення ємності 
екосистем.

Міжпопуляційні зв’язки в угрупованні. Класифікація біотичних 
взаємовідносин (конкуренція, парази тизм і хижацтво, коменсалізм, 
аменсалізм, нейтралізм). Еволюційні закономірності формування 
різних типів взаємовідносин організмів та їх адаптивні ознаки. Вну-
трішньовидова та міжвидова конкуренція. Алелопатична взаємодія 
та післядія рослин.

Коеволюція як форма взаємних адаптацій. Коеволюція комах і 
рослин, пристосування рослин і комах до запилення.  Роль хімічної 
взаємодії в житті тварин і рослин.

Живлення як чинник біотичних взаємовідносин. Особливості 
живлення рослин, тварин і мікроорганізмів. Відмінності в пожив-
ній цінності рослинних і тваринних організмів як кормових об’єктів. 
Адаптації організмів до живлення кормом різного типу. Мутуаліс-
тичні взаємовідносини та їх роль у живленні рослин і тварин. Тро-
фічні адаптації організмів. Класифікація тварин за шириною спектру 
живлення й типом живлення. Стратегія здобування корму тварина-
ми. Кормові переваги та умови, за яких відбувається переключення 
кормових переваг. Кормова спеціалізація та її еволюційні аспекти. 
Система хижак-жертва. Моделі Лотки-Вольтерри. Трофічна піраміда 
(піраміди чисельності, біомас, енергії). Правило Р. Ліндемана.

Морфологічні адаптації різних видів організмів. Концеп ція еко-
морф та екоморфологія. Екоморфа в онтогенезі та в циклі розвитку 
виду. Сукупна дія чинників середовища на екоморфогенез. Екомор-
фогенез і біотична еволюція.
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3.4. еКОСиСТеМОЛОгІя

Екосистемологія як розділ екології: об’єкт, предмет, методи, закони. 
Екосистема як функціональна єдність угруповання та середовища його 
існування. Основні рівні організації екосистем: консорційні, парцеляр-
ні, біогеоценозні, ландшафтні, провінційні, біомні тощо. Особливості 
структурно-функціональної організації екосистем. Принцип емерджент-
ності. Біогеоценозні екосистеми як об’єкт наукових досліджень. Співвід-
ношення понять “екосистема” та “біогеоценоз”. Біогеоценологія – наука 
про структурно-функціональну організацію біогеоценотичних систем. 
Основні теоретичні та прикладні завдання біогеоценології.

Просторова структура й функціональна організація екосистем. 
Енергетика екосистем, її види та ефективність використання енергії. 
Продукція екосистем (первинна, вторинна, валова, чиста). Продук-
тивність екосистем, особливості функціонування наземних і водних 
екосистем. Біотичний колообіг речовин і хімічних елементів в еко-
системах і біосфері. Саморегуляція, стійкість і стабільність екосис-
тем, механізми взаємодії компонентів екосистеми. Міжекосистемні 
зв’язки. Класифікація екосистем.

Природна динаміка та еволюція екосистем. Поняття про клімакс, 
сингенез та ендогенез. Циклічні зміни екосистем: добові, сезонні, 
річні, багаторічні. Екологічна сукцесія. Еволюція екосистем, її осно-
вні чинники.

Екологічні функції екосистем. Водний баланс біогеоценозних і 
басейнових екосистем. Ґрунтозахисні та протиерозійні функції при-
родних екосистем. Акумуляція і баланс карбону в біогеоценозних і 
басейнових екосистемах. Антропогенні зміни екологічних функцій 
екосистем. Системні екологічні дослідження. Моделювання еволю-
ційних та сукцесійних процесів.

Зональні екологічні системи України, фактори, які визначають 
природну зональність і висотну поясність екосистем. Сучасний стан 
збереження первинних природних комплексів й біорізноманіття в 
Україні. Державні й міжнародні програми з формування природоохо-
ронних територій та формування екомережі.



12

Біосфера – глобальна екосистема, її еволюція. Структурна орга-
нізація біосфери, її функціонування та здатність до саморегуляції. 
Колообіг речовин у біосфері, біогеохімічні цикли. Еволюція біосфе-
ри та антропогенні перетворення на Землі. Вчення В.І. Вернадського 
про біосферу та ноосферу. ”Плівка життя”, її роль у функціонуванні 
біосфери, антропогенні зміни її структури та функціонального зна-
чення.

4. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЇ, МОНІТОРИНГ, 
АНТРОПОГЕННЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА ЕКОСИСТЕМИ 

ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЇХ РОЗВИТКУ

Прикладні розділи екології (радіоекологія, промислова еколо гія, 
лісівнича екологія, сільськогосподарська екологія, медична екологія, 
екотоксикологія тощо). Місце окремих напрямів прикладної екології 
у ви рішенні проблеми охорони навколишнього природного середо-
вища.

Екомоніторинг, визначення поняття. Моніторинг за станом навко-
лишнього природного середовища, принципи його організації. Комп-
лексний моніторинг, його значення для прийняття управлінських рі-
шень. Базовий, фоновий та імпактний моніторинг.

Види та величина антропогенного навантаження на структур-
ні компоненти екосистем та їх функціонування. Основні тенденції 
антропогенних змін структурної та функціональної організації на-
земних і водних екосистем. Прогнозування розвитку антропогенно 
трансформованих екосистем. Урбанізація як особлива форма антро-
погенного впливу на екосистеми, урбоекосистеми.

5. БІОТИЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ, БІОІНДИКАЦІЯ, 
ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ,
 НАУКОВІ ОСНОВИ ЗАПОВІДНОЇ СПРАВИ

Суть поняття “біотичне різноманіття”. Підходи до оцінки різно-
маніття біотичних систем. Роль біотичного різноманіття у функціо-
нальній стійкості екосистем: механізми підтримання функціональної 
стійкості екосистем (хімічна взаємодія рослин і тварин, алелопатія, 
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циклічні сукцесії, міграції тощо). Динаміка біотичного різноманіт-
тя впродовж сукцесії екосистем. Екологічні аспекти антропогенного 
впливу на біоту екосистем. Роль різноманіття в функціонуванні та 
еволюції екосистем.

Біоіндикація, визначення поняття. Рослини-індикатори. Біоінди-
кація як спосіб оцінки стану середовища існування живих організмів. 
Оцінка ступеня забруднення навколишнього природного середовища 
за допомогою організмів-індикаторів.

Наукові засади раціонального, невиснажливого природокористу-
вання та збереження біотичного різноманіття на планеті (Конвенція 
про біологічне різноманіття). Збереження біорізноманіття in situ та 
ex situ.

Заповідна справа в Україні, сучасний стан і перспективи роз-
витку. Природно-заповідний фонд України: природні території та 
штучно створені об'єкти. Загальнометодологічні підходи в питан-
нях збереження природних комплексів, екосистем, біотопів, оселищ 
тощо. Загальні принципи формування екомережі природоохорон-
них територій.
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