ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ВСТУПНИЙ ІСПИТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 101 – АГРОНОМІЇ (ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 10 – ПРИРОДНИЧІ НАУКИ)

Предмет і завдання екології, основні етапи становлення.
Типи популяцій, закономірності їх структури, чисельності, динаміки. Еврибіонтність, емерджентність, континіум популяцій.
Структурно-функціональна організація біосфери.
Структура сучасної екології та її складові частини, напрями розвитку як самостійної науки. Загальна, спеціальна та прикладна екологія.
Організація екосистем. Характеристики популяції. Консорція. 
Типи сукцесій. Сукцесійний ряд. Клімакс. Демутаційні зміни.
Методологія екологічних досліджень: система підходів та методів. Лабораторні, інструментальні, польові методи, моделювання і прогнозування.
Фундаментальні принципи факторіальної екології. Принцип оптимуму. Екологічна валентність.
Характеристика основних енергетичних потоків біосфери. Ентропія екосистем. Екологічні піраміди (піраміди Елтона).
Класифікація біотичних взаємовідносин (конкуренція, паразитизм і хижацтво, симбіоз, коменсалізм, аменсалізм, нейтралізм). Екологічна ніша.      
Структура популяції. Характер дисперсії організмів у просторі.
Екологічні фактори: абіотичні, біотичні та антропогенні. 
Різноманіття екосистем, їх класифікація. Ландшафтно-екологічне прогнозування і фоновий моніторинг.
Поняття про «життєвий цикл». Екологічні особливості та еволюційні закономірності формування життєвих циклів.
Кліматоутворюючі фактори, їх взаємодія. Природні фізико-географічні зони. Вчення про геосистеми та ландшафтна екологія.
Поняття про біоценоз, біогеоценоз та екосистему. Дискретність і континуальність біотичних угруповань. Екотон, маргінальний ефект.	
Генетична структура популяції. Екофенотип. Закон Харді-Вайнберга. 
Роль природоохоронних територій у збереженні та відтворенні біорізноманіття.
Вчення В.І. Вернадського про біосферу та ноосферу. 
Урбоекологія. Характерні риси урбоекосистем. Нормування промислово-техногенного забруднення.
Законодавство України щодо охорони навколишнього природного середовища. Раціональне використання природних ресурсів.
Системний підхід в екології. Ієрархія рівнів організації живої матерії. Глобальна екологія.
Антропогенна трансформація біоти сучасних екосистем. Генна інженерія. Еволюційна екологія. Біобезпека. 
Сучасні принципи організації моніторингу стану довкілля.
Гомеостаз екосистеми та механізми його підтримання. Адаптивні реакції. 
Фундаментальні принципи факторіальної екології. Ємність екосистем.
	Основні положення законодавчих актів, міжнародних угод про охорону   біорізноманіття.
	Динаміка, функції популяцій. Агрегація і принцип Оллі.	
Просторова структура біогеоценозу. Природна зональність ландшафтних екосистем. Емерджентні ознаки біоценотичного рівня організації.
Прикладні аспекти екології. Місце напрямів прикладної екології у вирішенні проблем охорони довкілля.
Типи взаємодії видів в угрупованні. Принцип конкурентного виключення. Закон Лотки-Вольтерри-Гаузе.
Трофічна структура біоценозу. Продуценти, консументи, редуценти.
	Система стандартів охорони навколишнього природного середовища.
	Структура та основні типи біогеохімічних кругообігів. 
	Трофічні ланки та ланцюги. Трофічна піраміда. Поняття про продукцію і продуктивність екосистем.

Роль біорізноманіття у функціональній стійкості екосистем. Збереження біорізноманіття in situ, ex situ. 
Глобальні кругообіги речовин у біосфері.
Механізми підтримання функціональної стійкості екосистем.
Забруднення природних вод. Екологічні, санітарно-гігієнічні наслідки евтрофікації водойм.
Лімітуючі фактори. Закони Лібіха та Шелфорда.
Охорона біорізноманіття. Відтворення популяцій видів і ценозів.
Структура та функції вірусів, мікроорганізмів у різних екоумовах.
Морфологічні адаптації різних видів живих організмів. Типи реакцій організмів на сукупну дію екофакторів.
Охорона водно-болотних угідь та їх значення для збереження біорізноманіття і збалансованого функціонування екосистем.
Проблеми питної води. Система водоочисних споруд і технологій.
Фіторемідіація ґрунтів забруднених токсичними речовинами. 
	Визначення збалансованого (сталого) розвитку. Економічні теорії, регіональна політика, правове забезпечення етапів переходу до збалансованого розвитку.

Мікроорганізми та віруси як індикатори екостану довкілля. Пандемія.
	Поняття про екологічний імператив як комплекс необхідних і достатніх умов для формування біосфери. Особливості формування екологічної етики.

Оптимізація структури агроландшафтів і організація стійких систем землекористування. Фітомеліорація. 
Проблеми забруднення навколишнього середовища внаслідок інтенсивного розвитку виробництва та сільського господарства. 
	Середовищезнавство (інвайронментологія). Синергізм екосистем.
	Біотехнології в землеробстві, тваринництві та екологічні наслідки їх застосування. Мікробні біопрепарати. 
	Соціальні аспекти взаємодії людини та навколишнього природного середовища. Адаптивна, освітньо-виховна, інформаційна, креативна, валеологічна, сакральна та інші функції екології.

Основні природні ресурси та їх характеристика.
	Міждисциплінарні підходи в екології до вивчення багатокомпонентних систем: аналітична оцінка, діалектика, системний аналіз. 
	Утилізація та переробка відходів. Класифікація отруйних речовин. Поріг шкідливої дії. Екологічний ризик, екобезпека як складові загальнодержавної безпеки. 

Стан навколишнього середовища та сучасні екологічні проблеми в Україні.
Бази даних, веб-ресурси, програмне інформаційно-математичне забезпечення досліджень у сфері екології. Вербальні, статистичні, стохастичні, балансові, динамічні, імітаційні моделі в екології.
Екологічні проблеми використання пестицидів, мінеральних добрив, біоактивних речовин. Екотоксикологія. Система ДСТУ і ISO. 
Антропогенне забруднення ґрунтів. Фактори, що визначають здатність ґрунту до самоочищення і високого продуктивного потенціалу.
Глобальні зміни клімату. Екологічні проблеми озонового шару атмосфери. Парниковий ефект. Палеоекологічні дослідження. 
Сучасні агроекологічні технології. Органічне агровиробництво. Спеціальні сировинні зони. Біоазотфіксація.
Законодавча база прав та обов’язків громадян України в галузі охорони навколишнього середовища. Соціальні функції екології. Метаекологія (філософія екології). Екологія як навчальна дисципліна.
	Наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. Реабілітація екосистем.
Екологічний менеджмент і аудит. Екологічна експертиза.
Екосозологія.  Природно-заповідний фонд. Міжнародні конвенції та угоди з охорони природи. Пан-Європейська екомережа. Червона книга України, Зелена книга України, «червоні списки» зникаючих видів біоти.
Економіка раціонального природокористування. Еколого-економічне оцінювання. Стратегія збалансованого розвитку.
Місце екології в системі біологічних дисциплін, зв’язок з іншими науками, прикладні напрями. Наукові школи в екології, українські вчені-екологи. 
Ґрунт як біокосний елемент екосистем. Едафотоп. Меліорація та рекультивація земель при різних типах ерозій.


