
Тестові завдання 
 з «Основ екології» 

  
 Складено відповідно до навчальної програми дисципліни "Основи 
екології" затвердженої НМЦ "Укоопосвіта". 
 Тести розроблено до кожного розділу і теми курсу з метою визначення 
рівня знань студентів. Основною формою тестів є завдання відкритої форми 
відповідей за принципом альтернативної побудови,що передбачають чотири 
варіанти відповідей з однією правильною. Тести розроблено одного рівня 
складності. Тестові завдання використовуються для самостійного контролю 
знань,контролю виконання самостійної роботи студентів. Оцінка рівня знань 
студентів визначається згідно з отриманими балами. 
 

Відношення кількості набраних балів до 
максимально можливої, % 

Оцінка 

90-100 Відмінно 
70-89 Добре 
60-69 Задовільно 

Менше 60 Незадовільно 
 

 
Тема:Предмет,метод та завдання екології 
1. Який вчений уперше запропонував термін «Загальна морфологія»? 
1. А. Теслі. 
2.Е. Геккель. 
3.М. Реймерс. 
4.В. Вернадський. 
 
2. У якому році вийшла праця «Загальна морфологія організмів» 
відомого вченого Е. Геккеля? 
1. У 1880 році. 
2. У 1900 році. 
3. У 1866 році. 
4. У 1902 році. 
 
3. Скільки етапів розвитку має наука екологія? 
1.Три. 
2.Чотири. 
3.П’ять. 
4.Два. 
 
4. Що означає поняття «екологія»? 
1.Це наука про живі організми. 
2.Це наука, що вивчає живу і неживу природу. 



3.Це наука, що вивчає взаємодію організмів із навколишнім середовищем. 
4.Це наука, що вивчає будову живих організмів та їх органи. 
 
5. Що є об’єктом дослідження екології? 
1.Взаємодія тваринного світу та природи. 
2.Природні та природно-антропогенні екосистеми. 
3.Антропогенні екосистеми. 
4.Функціонування екосистеми. 
6. Як називають організовану групу популяцій рослин, тварин та 
мікроорганізмів, які мешкають спільно в одних і тих самих умовах 
середовища? 
1.Біотип. 
2.Екосистема. 
3.Фітоценоз. 
4.Біоценоз. 
 
7. Яким видатним ученим уперше було запропоновано термін 
«екосистема»? 
1.А. Тепслі. 
2.Н. Медіусом. 
3.В. Сукачовим. 
4.Є. Лобряпком. 
 
8. Як  називається угрупування організмів, штучно створених для 
отримання сільськогосподарської продукції? 
1.Екосистема. 
2.Біогеоценоз. 
3.Агроценоз. 
4.Популяція. 
 
9. Що складається з таких ланок, як продуценти, консументи, редуценти, 
та компоненти неживої природи? 
1.Біогеоценоз. 
2.Біотон. 
3.Популяція. 
4.Екологічний фактор. 
 
10. Чим відрізняється опроценоз від екосистеми? 
1.Відсутністю біотичних зв’язків між організмами. 
2.Недовершеністю кругообігу речовин. 
3.Швидкістю кругообігу речовин і енергії. 
4.Незначним видовим різноманіттям. 
 
Тема:Екологічні фактори та їх взаємодія 



11. Укажіть кількісний діапазон фактора, що найбільше сприятливий 
для життєдіяльності? 
1.Екологічний песимум. 
2.Екологічний оптимум. 
3.Екологічний мінімум. 
4.Екологічний максимум. 
 
12. Про що свідчить Закон життя? 
1.Про те, що життя можливе лише в екосистемах. 
2.Про те, що життя можливе лише при забезпеченні метаболізму. 
3.Про те, що життя може існувати тільки за наявності харчового фактора. 
4.Про те, що є природний добір в екосистемах. 
 
13. Які природні ресурси належать до вичерпних, але відновних? 
1.Рослинний і тваринний світ. 
2.Мінеральне паливо. 
3.Енергія сонця. 
4.Енергія вітру та води. 
 
14. Що належить до антропогенних джерел забруднення навколишнього 
середовища? 
1.Лісові та степові пожежі. 
2.Ерозія ґрунтів. 
3.Електромагнітне поле. 
4.Пестициди і добрива. 
 
15. Як називається газова оболонка, що оточує Землю? 
1.Атмосфера. 
2.Гідросфера. 
3.Літосфера. 
4.Ноосфера. 
 
Тема:Розвиток продуктивних сил та антропогенний вплив на 
навколишнє природне середовище 
16. Що означає поняття «парниковий ефект»? 
1.Це зростання температури атмосфери внаслідок збільшення в ній умісту 
парникових газів. 
2.Це зростання температури гідросфери ґрунтового покриву. 
3.Це ефект пару в екосистемі. 
4.Це температурний показник у штучних закритих екосистемах. 
 
17. Які основні речовини руйнують озоновий шар? 
1.Ангідрит сірчистий. 
2.Оксиди нітрогену та фреони. 
3.Завислі речовини. 



4.Стироли та феноли. 
 
18. До якого виду забруднення води належить забруднення 
мікроорганізмами? 
1.До хімічного. 
2.До фізичного. 
3.До теплового. 
4.До біологічного. 
 
19. Які шкідливі сполуки, що містяться у брудній воді, належать до 
органічних? 
1.Мінеральні солі. 
2.Пестициди. 
3.Кислоти. 
4.Луги. 
 
20. Які промислові підприємства найбільше забруднюють довкілля? 
1.Гірничодобувні. 
2.Гірничо-металургійні. 
3.Хімічні. 
4.Харчові. 
 
Тема: Господарський механізм управління природокористування 
21. Яким ученим уперше було запропоновано термін 
«природокористування»? 
1.В. Вернадський. 
2.В. Сукачовим. 
3.Ю. Кружавським. 
4.Е. Геккелем. 
 
22. Який принцип природокористування є нині провідним? 
1.Адміністративно-економічний. 
2.Екологічний. 
3.Економічний. 
4.Еколого-економічний. 
 
23. Що належить до економічного механізму охорони навколишнього 
природного середовища? 
1.Матеріальне стимулювання . 
2.Раціональне природокористування. 
3.Екологічна паспортизація. 
4.Система екологічного стимулювання. 
 
24. Назвіть ознаки природоохоронних заходів. 
1.Підвищення екологічності продукції. 



2.Скорочення споживання природних ресурсів на одиницю продукції. 
3.Зниження забруднення природних комплексів викидами, стоками, 
відходами. 
4.Покращення стану середовища й існування людей. 
 
25. Що є соціально-економічним результатом природоохоронної 
діяльності? 
1.Економія природних ресурсів. 
2.Покращення фізичного стану людини. 
3.Підтримання екологічної рівноваги. 
4.Зменшення негативно впливу на навколишнє природне середовище. 
 
26. Які з нижчеперелічених елементів належать до економічного 
механізму природоохоронної діяльності? 
1.Створення екологічних фондів. 
2.Торгівля ліцензіями. 
3.Екологічне програмування. 
4.Усі відповіді правильні. 
 
Тема: Правове регулювання охорони навколишнього природного 
середовища 
27. Як формується чинне природоохоронне законодавство? 
1.За ресурсною ознакою. 
2.За водними ресурсами. 
3.За лісовими ресурсами. 
4.За надровими ресурсами. 
 
28. Чи забезпечує Водний кодекс України правову охорону вод від 
забруднення, засмічення та виснаження і регулювання порядку їх 
використання? 
1.Так, забезпечує. 
2.Ні, не забезпечує. 
3.Частково забезпечує. 
4.Вибірково забезпечує. 
 
29. Яку відповідальність несуть особи, винні в порушенні вимог 
пожежної безпеки,забрудненні лісу хімічними та радіоактивними 
речовинами? 
1.Дисциплінарну. 
2.Цивільно-правову. 
3.Кримінальну. 
4.Усі відповіді правильні. 
 
30. Яку відповідальність несуть особи, винні у порушенні чинного 
законодавства України про охорону атмосферного повітря?  



1.Дисциплінарну. 
2.Цивільно-правову. 
3.Кримінальну. 
4.Усі відповіді правильні. 
 
31. У виконанні яких функцій полягає сутність управління в галузі 
охорони навколишнього природного середовища? 
1.У спостереженні. 
2.У прогнозуванні. 
3.В  експертизі. 
4.Усі відповіді правильні. 
 
 
Тема: Організація раціонального природокористування та охорони 
навколишнього природного середовища 
32. Що є формами еколого-економічних інструментів раціонального 
природокористування? 
1.Страхування. 
2.Податки. 
3.Платежі. 
4.Усі відповіді правильні. 
 
33. Які з нижчеперелічених платежів належать до еколого-економічних? 
1.Платежі за природні ресурси. 
2.Платежі за забруднення. 
3.Платежі за економічні збитки. 
4.Усі відповіді правильні. 
 
34. Чи можливо оцінити природоохоронні заходи за соціальними, 
екологічними, соціально-екологічними, еколого-економічними 
результатами? 
1.Так. 
2.Ні. 
3.Лише за екологічними. 
4.Лише за економічними. 
 
35. Як називається система заходів, спрямована на регуляцію взаємодії 
суспільства і природи з метою збереження навколишнього природного 
середовища? 
1.Екологічний попит. 
2.Екологічна пропозиція. 
3.Екологічна політика. 
4.Екологічний стан. 
  
Тема:Екологічні проблеми ринку товарів та послуг 



36. Як називається процес знезараження і знищення твердих побутових і 
промислових відходів? 
1.Утилізація відходів. 
2.Утилізація і ліквідація твердих відходів. 
3.Ліквідація продуктів. 
4.Забруднення середовища. 
 
37. Які основні проблеми виникають у населення при вживанні 
забрудненої сировини та продуктів харчування? 
1.Соціальні. 
2.Проблеми, пов’язані зі здоров’ям. 
3.Правові. 
4.Моральні. 
 
38. Що означає комплекс організаційних заходів, які дають змогу 
попереджати проникнення на ринок товарів і послуг екологічно 
небезпечного виробника? 
1.Обмеження на ринку. 
2.Знищення виробника. 
3.Економія ресурсів. 
4.Екологічна війна. 
 
39. Як називається технологія з коефіцієнтом безвідходності менше ніж 
одиниця? 
1.Економія ресурсів. 
2.Безвідходні технології. 
3.Маловідходні технології. 
4.Утилізація відходів. 
 
40. Що є екологічним результатом господарювання? 
1.Задоволення потреб суспільства в товарах і послугах. 
2.Задоволення потреб людей в умовах життєдіяльності. 
3.Покращення фізичного стану людини. 
4.Покращення умов праці та відпочинку. 
 
Тема: Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони 
навколишнього природного середовища 
41. Які з нижчеперелічених екологічних проблем характерні для 
України? 
1.Транскордонні забруднення. 
2.Руйнування озонового шару. 
3.Аварія на ЧАЕС. 
4.Глобальне потепління клімату. 
 



42. Ким було розроблено та втілено в життя принципи міжнародної 
сертифікації? 
1.Кабінетом міністрів. 
2.Міністерством екології та природних ресурсів України. 
3.Органами державної адміністрації. 
4.Технічним комітетом «Управління навколишнього середовища». 
 
43.Результатом якої конвенції є встановлення суворого контролю за 
транскордонним перевезенням небезпечних речовин з метою захисту 
здоров’я людини і запобіганню шкідливим наслідкам для 
навколишнього природного середовища? 
1.Базельської конвенції. 
2.Монреальської конвенції. 
3.Віденської конвенції. 
4.Будапештської конвенції. 
 
Тема:Сучасні екологічні проблеми в Україні 
44. Як характеризується екологічний стан в Україні? 
1.Як задовільний. 
2.Як катастрофічний. 
3.Як кризовий. 
4.Як незадовільний. 
 
45. Яку кількість АЕС має Україна? 
1.Одну. 
2.Дві. 
3.Три. 
4.Чотири. 
 
46. Яка кількість водосховищ на Дніпрі в Україні? 
1.Чотири. 
2.Сім. 
3.Шість. 
4.П’ять. 
 
47. Скільки відсотків становить розорюваність сільськогосподарських 
угідь в Україні?  
1.80% 
2.30% 
3.55% 
4.68% 
 
48. Які основні причини розвитку екологічної кризи в Україні? 
1.Недосконалість законів про охорону природи. 
2.Низька екологічна культура населення. 



3.Надмірна хімізація сільського сільського господарства та індустріалізація. 
4.Усі відповіді правильні. 
49. Що спричинило кризовий екологічний стан у Середньому 
Придніпров’ї? 
1.Створення каскаду Дніпровських водосховищ. 
2.Розвиток металургійної промисловості. 
3.Розвиток енергетики та транспортної мережі. 
4.Усі відповіді правильні. 
 
50. Від чого найбільше потерпають сільськогосподарські угіддя 
Південної України? 
1.Від водної ерозії. 
2.Від засолення ґрунтів. 
3.Від  осушення земель. 
4.Від транскордонних забруднень повітря.   


