
ПРОГРАМА

вступного іспиту зі спеціальності

183 «Технології захисту навколишнього
середовища для здобувачів вищої освіти

третього (освітньо-наукового) рівня
(2022 рік вступу)

Програма визначає обсяг матеріалу, яким повинен володіти абітурієнт,

що вступає на навчання за освітньо-науковою програмою підготовки доктора

філософії за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього

середовища».

В основу програми покладено такі базові дисципліни, що формують

фахівця з технологій захисту навколишнього середовища:

«Геоекоінформаційні системи», «Технології захисту гідросфери та

атмосфери», «Технології перероблення та утилізації відходів», «Законодавство

України в галузі захисту навколишнього середовища», «Моделювання

очищення промислових відходів», «Ресурсозберігаючі технології», «Технології

рекультивації деградованих ландшафтів», «Сучасні методи досліджень

довкілля».

Розділ 1. Загальноекологічні питання

1. Розвиток екологічних знань та їх роль у становленні цивілізації. Основні
закономірності взаємодії суспільства і природи.

2. Екологія і техногенна безпека: основні терміни і поняття. Вплив
діяльності людини на довкілля на різних етапах техногенезу.

3. Виснаження природних ресурсів і забруднення навколишнього
середовища як єдиний процес.

4. Основні фактори та джерела впливу на стан довкілля. Формування
природно-технічного середовища.

5. Види природокористування. Природні ресурси і їх класифікація.
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6. Аспекти раціоналізації природокористування: науково-технічний,
юридичний і міжнародний, заповідний, естетичний і виховний,
регіональний.

7. Якість довкілля і здоров’я людини, економіка і екологія.
8. Здоров’я народонаселення як інтегральний показник екологічного стану.
9. Науково-технічний процес і природокористування: напрямки екологізації

науково-технічного процесу, перехід до безвідходних технологій,
енергетика і природокористування, екологізація с/г, проблеми урбанізації.

10. Сутність і напрямки охорони навколишнього природного середовища.
11. Види забруднень біосфери ( атмосфери, гідросфери, літосфери,

рослинного і тваринного світу) і напрямки її охорони.
12. Об’єкти і принципи охорони довкілля. Інженерна охорона навколишнього

природного середовища.
13. Природоохоронна діяльність підприємств. Види і принципи роботи

очисного обладнання і споруд.
14. Екологічний контроль якості довкілля: екологічна експертиза, екологічний

аудит, екологічна інспекція.
15. Економічний механізм охорони довкілля.
16. Поняття “криза”. Сутність екологічних криз. Природні та антропогенні

кризи. Конфліктна ситуація природокористування.
17. Екологічні системи. Антропогенні і штучні екосистеми.
18. Екологічна токсикокінетика навколишнього природного середовища.

Екологічна токсикокінетика і біотрансформація ксенобіотиків системи
захисту від антропогенних чинників довкілля.

19. Головні екологічні проблеми і шляхи їх вирішення. Екологічна криза і
соціальний прогрес.

20. Уявлення про довкілля. Рівні організації довкілля. Природне, техногенне,
географічне і соціальне середовище. Безпосередній і побічний
антропогенний вплив на довкілля.

21. Фізичне забруднення біосфери. Нормування і методи визначення
властивостей забруднення.

22. Збитки від забруднення навколишнього середовища. Види збитків.
23. Уявлення про природні ресурси. Класифікація природних  ресурсів.
24. Соціальні ресурси. Класифікація соціальних ресурсів.
25. Ступінь і динаміка використання природних ресурсів. Природні ресурси

України.
26. Енергозабезпечення суспільства і проблеми довкілля. Структура

енергоресурсів (нафта, природний газ, кам’яне вугілля, сировина для
ядерної енергетики, гідроенергоресурси та інші).



27. Альтернативні джерела енергії. Ядерна енергетика, як енергетика
багатоцільових комплексних виробництв енергоносіїв та інших видів
продукції.

28. Будова і властивості атмосфери як динамічний системи. Хімія та фізика
атмосфери. Основні фотохімічні процеси, які проходять в різних шарах
атмосфери.

29. Тверді частки і аерозолі в атмосфері. Будова і властивості гідросфери як
динамічної системи. Хімія природних вод.

30. Основні види ґрунтів в Україні. Процеси біохімічної трансформації
речовин у ґрунтах.

31. Поняття про забруднювачі. Типи забруднювачів. Міграція, накопичення і
трансформація основних забруднювачів в атмосфері, гідросфері і грунтах.

32. Біотрансформація і біоакумуляція забруднювачів. Пестициди, фреони,
поліхлорирувані біофеніли, детергенти в довкіллі, фотохімічний смог та
кислотні дощі. Руйнування озонового шару.

33. Біогеохімічні цикли в природі. Структура і основні типи біогеохімічних
циклів. Кругообіг води, вуглецю, азоту, фосфору, сірки, важких металів в
природі і їх антропогенне порушення.

34. Вплив хімічних, фізичних, біологічних і теплових забруднень на окремі
елементи і функціональні зв’язки в екосистемах. Побудова ряду об’єктів
токсигенного впливу в екосистемах.

35. Концепція антропоцентризму в токсикології. Прикладна екологія людини.
36. Хімічне забруднення – основна причина порушення гомеостазу в

екосистемах. Хімічна травма біооб’єктів. Взаємозв’язок параметрів дози,
концентрації  і токсичності.

37. Побудова ряду рівнів впливу на біооб’єкти. Толерантність і сенсибілізація
до впливу токсикантів. Методи оцінки впливу токсикантів на окремі
об’єкти.

38. Елементи популяційного аналізу. Специфіка впливу токсагентів на
організм людини і людську популяцію.

39. Класифікація токсагентів (гігієнічні, токсикологічні) системи ГДК.
Спеціальна токсичність (тераногенність, канцерогенність, синергізм).

40. Метаболізм токсагентів в організмі. Взаємозв’язок з хімічною будовою і
фізико-хімічними характеристиками. Прогноз оцінки ГДК відносно
безпечного рівня впливу розрахунковими методами.

41. Уявлення і зміст моніторингу довкілля. Критерії якості довкілля.. Засоби і
методи моніторингу і контролю якості довкілля.

42. Фізико-хімічні методи визначення малих і слідових кількостей речовин в
різних середовищах. Метрологічні аспекти моніторингу довкілля.



43. Екологічне нормування. Гранично- допустиме екологічне навантаження.
Біотестування і тест-об’єкти.

44. Розрахунок і порядок розробки нормативів гранично- допустимих
викидів. Трансобмежений перенос забруднюючих речовин. Біосферні
заповідники.

45. Промислова екологія як міждисциплінарна науково-методологічна основа
охорони довкілля і раціонального використання природних ресурсів.
Предмет промислової екології і її основні завдання.

46. Еколого-економічна (ентероекологічна, соціальноекологічна) система.
Організація і функціонування еколого-економічних систем.

47. Речовина і енергія в еколого-економічних системах. Фактори, що
лімітують і регулюють розвиток еколого-економічних систем. Еволюція
еколого-економічних систем.

48. Системний аналіз і моделювання в промисловій екології. Стратегія
моделювання і її етапи. Критерії оцінки якості системи. Економічні
критерії планування, охорони і відновлення якості довкілля.

49. Безвідходна технологія як основа створення екологічно обгрунтованого
промислового виробництва. Принципи і концепція безвідходної і
маловідходної технології.

50. Критерії безвідходності. Енергоємкість, матеріалоємкість промислових
виробництв. Комплексне використання сировини і енергетичних ресурсів.

51. Удосконалення існуючих і створення принципово нових екологічно
обгрунтованих технологічних процесів. Фізико-хімічні основи
сорбційних, естракційних, електрохімічних, каталітичних, мембранних та
інших процесів.

52. Підвищення ефективності і інтенсифікація процесів. Розробка і
організація замкнених водо- і газооборотних циклів.

53. Кооперація і сполучення виробництв. Рівні кооперації. Створення
безвідходних територіально-виробничих комплексів.

54. Виробництво будівельних матеріалів як зв’язуючий ланцюг в створенні
безвідходних комплексів. Екологічні вимоги до продукції відходів
виробництва і використання.

55. Утворенні відходів як нераціональне використання природних ресурсів
(мінеральної, енергетичної сировини).

56. Збирання, переробка і використання відходів виробництва і споживання, в
тому числі твердих побутових відходів як вторинних матеріальних
ресурсів.



57. Методи розрахунку економічних та екологічних збитків народному
господарству від забруднення атмосфери, акустичного середовища,
водоймищ і поверхні землі.

58. Визначення екологічно-економічних результатів і ефективності
технологічних ресурсів, виробництв та природоохоронних заходів.

59. Формування і розвиток безвідходних територіально-виробничих
комплексів та регіонів. Раціональне використання енергоресурсів.

60. Системний екологічний аналіз промислового виробництва. Оцінка і
прогноз впливу промислового виробництва на довкілля. Планування
заходів по охороні довкілля і раціональному використанню природних
ресурсів.

Розділ 2. Питання дисциплін фахового спрямування

61. Міжнародне співробітництво в галузі природокористування. Питання
екологічного виховання і освіти. Екологічна етика.

62. Типи викидів в атмосферу. Хімічний склад і властивості газових викидів
як основу газоочищення. Класифікація і опис основних методів газо
очистки і апаратурне оформлення процесів. Перспективи технології
очищення газів.

63. Забруднення довкілля хімічними речовинами, тепловими викидами,
електромагнітними полями, іонізуючими випромінюваннями, туманами.

64. Технології очищення  природних та стічних водє
65. Технології захисту атмосферного повітря.
66. Технології захисту земельних ресурсів.
67. Екологічна безпека техногенних об’єктів.
68. Чим зумовлюється твердість води? Яким чином у воду потрапляють солі

твердості?
69. Основні забруднення поверхнево-зливового стоку, що стікає з території

промислових підприємств. Від чого залежить забруднення поверхневого
стоку?

70.Які способи нейтралізації застосовують при хімічному очищенні кислих і
лужних стічних вод?

71.Які споруди можуть входити до схеми механічної очистки виробничих
стічних вод?

72.Назвіть та охарактеризуйте основні методи біологічної очистки природних
та стічних вод.

73.Поняття «стічні води». Основні категорії стічних вод, що відводяться від
промислових підприємств.



74.Охарактеризуйте енергетичне (фізичне) забруднення водного середовища.
75.Як визначити розрахункову витрату виробничих стічних вод?
76.Типи конструкцій усереднювачів.
77.Види забруднень промислових стічних вод.
78.Системи водовідведення промислових підприємств, їх переваги й недоліки.
79.Що таке гравітаційне відстоювання? Які основні типи відстійників?
80.Які методи нейтралізації застосовують для очистки стічних вод.
81.Які споруди можуть входити до схеми механічної очистки виробничих

стічних вод?
82.У яких випадках доцільне застосування рідинної екстракції до очищення

стічних вод?
83.Які специфічні особливості характерні для поверхневого зливового стоку?
84.У чому полягає сутність термоокислювального рідкофазного знешкодження

стічних вод?
85.Опишіть порядок розрахунку допустимої температури стічних вод перед

спуском їх у водоймище.
86.Що відноситься до органолептичних властивостей води?
87.Роздільна система каналізації. ЇЇ характеристика. Переваги та недоліки.
88.Відстоювання стічних вод у тонкому шарі.
89.На чому засновано застосування електрохімічних методів для очистки

промислових стічних вод?
90.Визначення вмісту хлорид-іонів у воді методом Мора. Які умови перебігу

реакцій при цьому методі?
91.Класифікація домішок за фазово-дисперсним станом і вибір технології

очищення води на її основі.
92.Описати методику розрахунку необхідного ступеня очищення стічних вод

за вмістом шкідливих речовин.
93.Основні забруднення поверхнево-зливового стоку, що стікає з території

промислових підприємств. Від чого залежить забруднення поверхневого
стоку.

94.Опишіть технології регенеративних та деструктивних методів очистки
стічних вод від розчинених органічних домішок.

95.Назвіть та охарактеризуйте класифікацію природних вод.
96.Назвіть показники якості води. Чому дорівнює прозорість води?
97.Які методи застосовують для очистки поверхневого стоку?
98.Які основні умови висуваються до спуску виробничих стічних вод у

систему міської каналізації та водні об’єкти?
99.Що таке гравітаційне відстоювання? Основні типи відстійників.
100. Типи конструкцій усереднювачів.



101. Системи водовідведення промислових підприємств, їх переваги та
недоліки.

102. За якими показниками хімічного складу та фізико-хімічними
властивостями забруднюючих речовин розділяють виробничі стічні води?

103. У чому сутність методів коагуляції і флоакуляції при очищенні води від
завислих частинок?

104. Які хімічні показники характеризують якість води?
105. Суть визначення необхідного ступеня очищення води за змінюванням

рН.
106. У яких випадках доцільне застосування рідинної екстракції для

очищення стічних вод?
107. Які є безіндикаторні методи визначення забрудненості стічних вод?
108. Для чого застосовують усереднення та проціджування промислових

стічних вод.
109. Що таке «вогневий» метод очистки стічних вод. Назвіть його основні

характеристики та недоліки.
110. Охарактеризуйте технологію біологічного очищення води. Назвіть її

основні характеристики та недоліки.
111. Очистка води методом фільтрування. Які види фільтрів застосовують

при очистці стічних вод.
112. Опишіть порядок складання балансової схеми витрат води на

водоочисних спорудах.
113. Назвіть класифікацію домішок за фазово-дисперсним станом і

охарактеризуйте вибір технології очищення води на її основі.
114. Яким методом визначають тимчасову твердість? Суть методу.
115. Розрахунок допустимої температури стічних вод перед спуском у

водоймище.
116. Як здійснюється процес електрокоагуляції?
117. Що характеризує показник БСК?
118. Суть методу знезараження води ультрафіолетовим випромінюванням.
119. Переробка осадів стічних вод.
120. Яке призначення та принцип дії відкритих і напірних гідроциклонів.
121. Який метод очистки стічних вод називається екстракційним?

Доцільність його використання.
122. Які вимоги ставляться до вибору мембран при очищенні стічних вод?



Форми контролю та критерії оцінювання

Організування та проведення вступних випробувань до аспірантури

здійснюється відповідно до Правил прийому до аспірантури

Національного університету «Львівська політехніка» у відповідному році.

Вступний іспит зі спеціальності проводиться у письмово- усній формі

згідно з окремим графіком, який затверджується Ректором Університету та

оприлюднюється на інформаційному стенді відділу докторантури та

аспірантури й офіційному веб-сайті Університету не пізніше, ніж за 3 дні

до початку прийому документів.

Екзаменаційні білети вступного іспиту зі спеціальності 183 Технології

захисту навколишнього середовища формуються в обсязі програми рівня

вищої освіти магістра зі спеціальності 183 Технології захисту

навколишнього середовища та затверджуються на засіданні Вченої ради

Навчально-наукового інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола.

Результати вступного іспиту зі спеціальності оцінюються за

100-бальною шкалою.

Екзаменаційний білет вступного іспиту до аспірантури зі

спеціальност183 Технології захисту навколишнього середовища  містить:

письмову компоненту з чотирьох питань з розділу 1 -

Загальноекологічні питання, та два питання з розділу 2 - Питання дисциплін

фахового спрямування (кожне із чотирьох питань екзаменаційного білета

оцінюється максимально в 20 балів, максимальна сумарна кількість балів

письмової компоненти — 80 балів);

•усну компоненту вступного іспиту з чотирьох питань (кожне із

чотирьох питань усної компоненти оцінюється максимально в 5 балів,

максимальна сумарна кількість балів усної компоненти — 20 балів).

Критерії оцінювання кожного питання письмової та усної компоненти

вступного іспиту зі спеціальності 183 Технології захисту навколишнього

середовища е такими:



Оцінка «відмінно» (18-20 балів для питань письмової компоненти та

5балів для питань усної компоненти): вступник в аспірантуру бездоганно

засвоїв теоретичний матеріал щодо змісту питання; самостійно, грамотно i

послідовно з вичерпною повнотою відповів на питання; демонструє глибокі та

всебічні знання, логічно будує відповідь; висловлює своє ставлення до тих чи

інших проблем; вміє встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, логічно та

обгрунтовано будувати висновки.

Оцінка «добре» (14-17 балів для питань письмової компоненти та 4

бали для питань усної компоненти): вступник в аспірантуру добре засвоїв

теоретичний матеріал щодо змісту питання, аргументовано викладає його;

розкриває основний зміст питання, дає неповні визначення понять,

допускаю незначні порушення в послідовності викладення матеріалу та

неточності при використанні наукових термінів; нечітко формулює

висновки, висловлює свої міркування щодо тих чи інших проблем, але

припускається певних похибок у логіці викладу теоретичного змісту.

Оцінка «задовільно» (10-13 балів для питань письмової компоненти та

3 бали для питань усної компоненти): вступник в аспірантуру в основному

засвоїв теоретичний матеріал щодо змісту питання; фрагментарно розкриває

зміст питання i має лише загальне його розуміння; при відтворенні

основного змісту питання допускаю суттєві помилки, наводить прості

приклади, непереконливо відповідає, плутає поняття.

Оцінка «незадовільно» (0-9 балів для питань письмової компоненти та

0- 2 бали для питань усної компоненти): вступник не засвоїв зміст питання,

не знає основних його понять; дає неправильну відповідь на запитання.

Виконання завдань вступного іспиту зі спеціальності 183 Технології

захисту навколишнього середовища передбачає необхідність неухильного

дотримання норм та правил академічної доброчесності відповідно до

Положення про академічну доброчесність у Національному університеті

«Львівська політехніка». За порушення зазначених норм та правил



вступники в аспірантуру притягаються до відповідальності згідно вимог

чинного законодавства.
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