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ПЕРЕДМОВА 
 

Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 
22.09.2011 року № 1099 «Про затвердження Положення про Всеукраїнські 
учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-
захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та 
конкурси фахової майстерності» визначені основні завдання проведення 
олімпіад:  

 стимулювання творчого самовдосконалення дітей, учнівської молоді; 
 виявлення, розвиток обдарованих учнів, надання їм допомоги у виборі 

професії, залучення їх до навчання у вищих навчальних закладах;  
 реалізація здібностей талановитих учнів; 
 формування творчого покоління молодих науковців та практиків для 

різних галузей суспільного життя; 
 підвищення інтересу до поглибленого вивчення навчальних, 

спеціальних та фахових дисциплін, формування у колах учнівської 
молоді навичок дослідницької роботи; 

 популяризація досягнень науки, техніки та новітніх технологій; 
 підбиття підсумків роботи факультативів, гуртків, секцій, учнівських 

наукових товариств; 
 активізація всіх форм позакласної та позашкільної роботи з учнями;  
 підвищення рівня викладання навчальних, спеціальних та фахових 

дисциплін, фахової підготовки учнів; 
 залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів 

вищих навчальних закладів, працівників наукових установ до активної 
роботи з обдарованою учнівською молоддю; 

 формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах, 
турнірах. 

Всеукраїнський конкурс екологічних проектів почав проводитися з 1995 
року на ІV етапі Всеукраїнської біологічної олімпіади. Він мав назву 
«Екологічний тур» і його учасниками могли бути лише учасники біологічної 
олімпіади, які вели дослідницьку роботу екологічного напряму та мали бажання 
її захищати. Автори двох чи трьох кращих екологічних проектів запрошувалися 
до участі у Міжнародній екологічній олімпіаді, яка щороку проводиться у 
Туреччині. Окрім гідної роботи, умовою відбору на цю олімпіаду було і 
залишається володіння англійською мовою, оскільки саме вона є офіційною 
мовою захисту екологічних проектів. 

З 2011 року олімпіада існує як самостійна подія. Її мета: виявлення 
обдарованих школярів, формування фундаментальних екологічних знань, 
екологічної культури старшокласників, що ґрунтуються на ставленні до 
природи як унікальної цінності, відбір команди учнів для участі в Міжнародній 
олімпіаді екологічних проектів. Учасниками олімпіади є учні 10 та 11 класів. 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ 

Н А К А З  

м. Київ 
   «08» 08. 2014 р.                            № 918 
 
 

Про проведення Всеукраїнських 
учнівських олімпіад і турнірів  
з навчальних предметів 
у 2014/2015 навчальному році 

 
 

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, 
конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких 
робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
від 22 вересня 2011 р. № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
17 листопада 2011 р. за № 1318/20056, наказу Міністерства освіти і науки 
України від 13.01.2014 № 31 «Про затвердження графіків проведення ІV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів на 2015-2019 роки 
та конкурсних відбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу команд 
учнів України для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних 
предметів на 2014-2019 роки» (зі змінами), з метою пошуку, підтримки та 
розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді 
 

НАКАЗУЮ: 
 

 1. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки 
Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської                 
та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі – органи 
управління освітою) забезпечити проведення Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з української мови та літератури, іноземних мов (англійської, 
німецької, французької), історії, математики, біології, географії, астрономії, 
фізики, хімії, екології, інформатики: І етап – у жовтні 2014 року, ІІ етап – у 
листопаді-грудні 2014 року, ІІІ етап – у січні-лютому 2015 року. 

2. Затвердити рейтинги учнівських команд IV етапу відповідних 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів (додаються). 

3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (в. о. директора                        
Завалевський Ю. І.): 
 3.1. Здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів (далі – 
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Всеукраїнські олімпіади) та Всеукраїнських турнірів з навчальних предметів 
(далі – Всеукраїнські турніри) у 2014/2015 навчальному році. 
 3.2. Забезпечити організацію та координацію проведення ІV етапу 
Всеукраїнських олімпіад у 2014/2015 навчальному році згідно з додатком 1. 
 3.3. Cформувати кількісний склад команд ІV етапу відповідних 
Всеукраїнських олімпіад у 2014/2015 навчальному році згідно з рейтингами, 
затвердженими п. 2 наказу. 

3.4. Провести фінальний етап Всеукраїнських турнірів у 2014/2015 
навчальному році згідно з додатком 2. 
 4. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти                    
(Кононенко Ю. Г.) забезпечити загальне керівництво Всеукраїнськими  
олімпіадами та Всеукраїнськими турнірами у 2014/2015 навчальному році.  
 5. Органам управління освітою подати до Інституту інноваційних 
технологій і змісту освіти (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя 
Липківського, 36): 
 5.1. До 12 вересня 2014 р. – пропозиції щодо персонального складу журі 
фінального етапу Всеукраїнських турнірів юних фізиків, хіміків, математиків, 
винахідників і раціоналізаторів, біологів, правознавців, географів, економістів, 
інформатиків. 
 5.2. До 14 листопада 2014 р. – пропозиції щодо персонального складу 
журі ІV етапу Всеукраїнських олімпіад і фінального етапу Всеукраїнських 
турнірів юних істориків, юних журналістів.  

5.3. До 05 березня 2015 р. – звіти про проведення і завдання ІІІ етапу 
Всеукраїнських олімпіад та заявки на участь команд у ІV етапі Всеукраїнських 
олімпіад у 2014/2015 навчальному році.   
 6. Органам управління освітою областей, у яких згідно з підпунктами 3.2,  
3.4 пункту 2 (додатки 1 та 2) цього наказу планується проведення ІV етапу 
Всеукраїнських олімпіад і фінального етапу Всеукраїнських турнірів у 
2014/2015 навчальному році, подати до Інституту інноваційних технологій і 
змісту освіти пропозиції щодо програм і складу оргкомітетів відповідних 
змагань у строки, зазначені у підпунктах 5.1, 5.2 пункту 5 цього наказу. 
 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника                    
Міністра Полянського П. Б. 
 
 
 
Міністр          С. М. Квіт 
 
 

Підпис наявний в оригіналі 
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         Додаток 1 
         до наказу Міністерства освіти 
         і науки 
         від  08.08. 2014 р. № 819 
 
 

Перелік Всеукраїнських учнівських олімпіад 
з навчальних предметів та областей,  у яких відбудеться ІV етап  змагань 

у 2014-2015 навчальному році 
(витяг) 

 
10. Екологія (10-11 класи) – Рівненська область 
 
 
В. о. директора  
Інституту інноваційних  
технологій і змісту освіти                                           Ю. І. Завалевський 

 
 
 

 

Підпис наявний в оригіналі 



ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 

УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ЕКОЛОГІЇ 
У 2014 – 2015 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

 
Документом, що визначає мету, завдання, структуру, технологію 

проведення Всеукраїнських олімпіад є Положення про Всеукраїнські учнівські 
олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти 
науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси 
фахової майстерності (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України від 22.09.2011 № 1099), яким повинні керуватися оргкомітети та журі 
при проведенні ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології                      
у 2014 – 2015 навчальному році. 

1. У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології беруть участь 
учні 10-11 класів (9 клас може брати участь, але буде виступати за 10,11), що 
стали переможцями І етапу. 

2. ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології є очною формою 
змагань (пункт 1.11 чинного Положення). Олімпіада проводиться в чотири 
етапи згідно з пунктом 2.1. Положення. 

3. ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології слід провести                
16.11.2014 р. відповідно до наказу управління освіти і науки Сумської обласної 
державної адміністрації від 15.08.2014 № 377-ОД «Про проведення І-ІІ етапів 
Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2014 – 2015 навчальному році» та листа 
Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти від 
12.09.2014 № 537 «Графік проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад у 2014-2015 навчальному році».  

4. ІІ етап олімпіади складається з двох турів: теоретичного та практичного. 
Теоретичний тур олімпіади буде включати тести групи А, Б та В; відкриті 
завдання, екологічні задачі. Майже 2/3 цих завдань – завдання з екології, де 
базовим предметом є біологія, а решта – фізика, хімія, географія. Комплект 
завдань підготовлено окремо для кожного класу. Час написання теоретичного 
туру – 1 година. Практичний тур необхідно провести у формі стендової сесії – 
захисту плакатів, виконаних учасниками змагань за індивідуальною тематикою. 

5. Проект повинен відповідати таким вимогам: 
 Містити результати лабораторних, польових чи теоретичних 

досліджень, отримані особисто учасником олімпіади, а не представляти огляд  
літературних джерел чи інформації з Інтернету.  

 Обсяг письмового тексту не повинен перевищувати 30 аркушів                 
формату А4.  

 Рекомендована структура проекту:  
– титульна сторінка;  
– тези роботи;  
– зміст; 
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– основний текст («Список скорочень», «Вступ», «Матеріали та 
методи досліджень», «Результати», «Висновки». Можливий також 
розділ «Пропозиції» чи «Впровадження»);   

– список використаних джерел.  
6. Стендову сесію рекомендуємо організувати за такою схемою: 

1. Учасникам необхідно мати при собі стенд – місце, де буде 
розміщено постер. 

2. Усім стендам слід надати постійні номери. 
3. Члени журі розподіляються на групи. Кожна група по одному разу 

заслуховує захист проекту кожним учасником. 
4. Усі групи членів журі працюють одночасно, починаючи обхід всіх 

стендів за номерами з різних точок (наприклад, перша група починає роботу з 
проекту № 1, друга – з проекту № 6, третя – з проекту № 12, четверта –                       
з проекту № 18). 

5. Захист проекту триває до 5 хвилин. Протягом наступних 3 хвилин 
члени журі ставлять запитання учаснику, виставляють оцінки. Кожен член журі 
оцінює роботи індивідуально, заповнює окремий бланк оцінювання. 
 Подібна схема дозволяє оперативно провести оцінку проектів кожного 
учасника індивідуально кожним членом журі. 

7. Під час оцінювання основна частина балів (до 80 %) буде отримана 
учасником за рахунок стендової сесії. Теоретичний тур становить до 20 % від 
всіх набраних під час олімпіади балів. 

У процесі оцінювання захисту проектів має бути враховано наступне: 
– наскільки добре учень розуміє свій проект; 
– наскільки добре учень володіє науковою термінологією та методами; 
– детальність і точність документованості дослідження; 
– чи найкращим чином було виконано експериментальні процедури. 
Критерії оцінювання проектів 

 Оригінальність (20 балів) 
Наскільки проект оригінальний в: 
– постановці проблеми;  
– підходах до вирішення проблеми;  
– аналізі даних;  
– інтерпретації результатів;  
– використанні існуючого обладнання.  

 Науковість (30 балів) 
– Чи чітко сформульовано проблему?  
– Чи існує план вирішення проблеми?  
– Чи чітко визначено ті параметри, які потрібно оцінювати?  
– При наявності контрольних дослідів – чи вірно була визначена їх 

потреба і чи правильно вони були поставлені? 
– Чи відносяться виконані досліди до завдань первинної мети?  
– Наскільки повно розкрито проблему в роботі? 
– Чи реальне втілення проекту в життя? 
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– Чи ознайомлений учень з іншими підходами та теоріями, що 
стосуються проекту? 

– Чи достатньо було часу для виконання проекту? 
– Чи ознайомлений учень з науковою літературою, в галузі, якій було 

присвячено його проект? 
 Ясність і ґрунтовність (20 балів) 

– Чіткість відповідей на запитання під час дискусії (пояснення мети, 
методів та вміння робити висновки). Стиль викладу: вільна розповідь 
чи завченість доповіді, оскільки останнє означає слабке розуміння 
основ.   

– Чи відображають письмові матеріали розуміння учнем його 
дослідження? 

– Чи має учень робочий щоденник з первинними результатами 
дослідження? 

– Впорядкованість у проекті його етапів. 
– Ясність вихідних даних та  одержаних результатів. 
– Чіткість оформлення друкованої версії проекту. 
– Відображення проекту на стенді. 
«Екологічність» та практичність проекту (20 балів) 
– Якою мірою проект стосується проблем екології чи охорони довкілля? 
– Наскільки практичним є проект? 

 Навички (10 балів) 
– Чи достатньо в учня навичок, необхідних для виконання роботи 

(лабораторних, обчислювальних)? 
– Спостережливість. 
– Навички планування експерименту та роботи. 
– Навички проведення презентацій. 
– Наскільки відповідає вимогам стиль викладення та оформлення? 
8. Загальна кількість балів за практичний та теоретичний тур – 125. 
9. Завдання теоретичного туру олімпіади виводяться на паперові носії               
з розрахунку: 
                        10 класи – 5 аркушів А4 на кожного учасника; 
                        11 класи – 5 аркушів А4 на кожного учасника.. 
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ЗАВДАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ТУРУ  
ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ЕКОЛОГІЇ  

10 клас 
ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР  

ДАЙТЕ ПОВНУ ВІДПОВІДЬ НА ЗАПИТАННЯ 
1. [4,5 бали] Розкрийте індикативне значення організмів 

ТЕСТОВИЙ ТУР 
Завдання групи А 

(Серед відповідей вірна одна; кожне питання оцінюється в 0,5 бали) 
А1. Вкажіть, який з абіотичних чинників має вирішальне значення для 
переходу рослин у стан спокою: 

а) температура повітря;  
б) вологість ґрунту;   
в) рельєф місцевості;  
г) тривалість дня 

А2. Найпростіші, які ведуть виключно паразитичний спосіб життя: 
а) корененіжки; 
б) джгутикові;  
в) променяки;  
г) споровики  

А3. Припустимо, що корисні гени азотфіксуючих бактерій вдалося 
включити до клітин усіх сільськогосподарських рослин. Це дозволило б 
різко зменшити чи навіть зовсім обійтись без внесення в ґрунт:  

а) калійних добрив; 
б) азотних добрив;  
в) фосфорних добрив;  
г) комплексних добрив 

А4. Яка кількість ланок може бути у харчовому ланцюгу? 
а)  8-10; 
б)  6-8; 
в)  4-6; 
г) 2-3 

А5. Туристи зробили опис рослинності, що росли на місці організованої 
зупинки. Серед іншого в цьому списку опинились: тимофіївка, перстач, 
грястиця, жовтець, осока, калган, щавель, гадючник, гравілат. Де ж 
туристи зробили зупинку? 

а) у змішаному лісі; 
б) у полі; 
в) на болоті; 
г) на лузі  

А6. Переселення окремих видів тварин та рослин за межі природного 
ареалу і адаптацію їх до нового середовища життя називають: 

а) біотехнологією;  
б) марикультурою;   
в) інтродукцією;  
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г) альтернативним землеробством 
А7. Мінімальна відстань від гаражів і відкритих стоянок на 350 
автомобілів до вікон житлових будинків становить: 

а)  50 м; 
б)  100 м; 
в)  250 м; 
г) 500 м 

А8. Вкажіть, як називається біомаса, створена за одиницю часу 
гетеротрофними організмами:  

а) первинна продуктивність;  
б) початкова продуктивність;  
в) базисна продуктивність;  
г) вторинна продуктивність  

А9. При руйнуванні люмінесцентних ламп виділяються небезпечні для 
здоров’я йони: 

а) ртуті; 
б) свинцю; 
в)  кальцію; 
г)  кобальту 

А10. Які електростанції небезпечніші (для навколишнього середовища, 
співробітників станції, мешканців довколишніх населених пунктів, площі 
охоплення забрудненням) у разі виникнення катастрофічних ситуацій? 

а) теплові; 
б)  сонячні; 
в) термоядерні; 
г) атомні 

А11. До категорій об’єктів виключно загальнодержавного статусу 
належать: 

а) заказники; 
б) пам'ятки природи;  
в) заповідні урочища; 
г) природні заповідники 

А12. Найнижча біомаса рослин та продуктивність: 
а) в степах; 
б) в тайзі; 
в) у тропіках; 
г) в тундрі 

А13. Конвенція про водно-болотні угіддя міжнародного рівня, що мають 
особливе значення також називається: 

а) Бернська;  
б) Вашингтонська;  
в) Оргурхська;  
г) Рамсарська 

А14. На думку екологів, важливою перевагою заміни звичайного бензину 
біопаливом є зменшення викидів в атмосферу сполук Карбону. Насправді, 
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оскільки основною сировиною для виробництва біопалива є спирт, що 
добувають з рослин, то за його згорання до атмосфери повертається лише 
той Карбон, що був «захоплений» рослинами з атмосфери за їхнє життя. 
Утім практика показує, що природне спиртове паливо також є джерелом 
забруднення атмосфери газами, які містять надлишковий Карбон. Звідки 
береться цей надлишок Карбону? 

а) вирощування рослин (з яких буде добуто паливо) потребує витрат енергії 
й застосування добрив, які добувають з використанням викопного 
Карбону; 

б) транспортування біопалива вимагає додавання в камеру згорання 
вугільного пилу; 

в) згоряння біопалива веде до руйнування металевих частин двигуна 
автомобіля, що супроводжується рясним виділенням з них Карбону; 

г) транспортування біопалива пластиковими трубами веде до накопичення в 
ньому надлишкового Карбону 

А15. Відшукайте правильне визначення екосистеми:  
а) сукупність організмів різних видів, які взаємодіють між собою і з 
фізичним середовищем існування, завдяки чому виникає потік енергії, який 
створює певну трофічну структуру і забезпечує колообіг речовин усередині 
системи;  
б) просторове і трофічне місце виду, яке є результатом його взаємодії з 
біотичними та абіотичними фактори;  
в) угруповання популяцій організмів, які зв’язані між собою різноманітними 
взаємовідносинами та населяють ділянку біосфери з однорідними умовами 
існування;  
г) сукупність особин одного виду, які тривалий час мешкають у певній 
частині ареалу частково чи повністю ізольовано від інших  

 

Завдання групи Б 
(Вірних відповідей одна чи кілька; кожне питання оцінюється 1 балом) 

Б1. До установ природно-заповідного фонду України, які організовують та 
здійснюють рекреаційну діяльність, належать: 

а) парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва; 
б) ботанічні сади; 
в) пам’ятки природи; 
г) дендропарки; 
д) національні природні парки 

Б2. Виберіть прісноводних риб, які інтродуковані в Україні:  
а) калкан; 
б) білий амур; 
в) карликовий сомик коричневий; 
г) товстолобик білий; 
д) пелінгас 

Б3. Вкажіть рослини, що містять алкалоїди: 
а) блекота чорна; 
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б) чай; 
в) картопля; 
г) звіробій звичайний; 
д) мак снодійний 

Б4. Території з критичною екологічною ситуацією в Україні – це: 
а) узбережжя Азовського моря; 
б) м. Київ; 
в) Донбас; 
г) Сумська область; 
д) Чернігівська область 

Б5. Сьогодні через грубі порушення людиною всіх правил і принципів 
раціонального природокористування екосистеми Дніпра деградують, 
зламані вертикальні та горизонтальні зв’язки біоти й абіотичного 
оточення. Основні причини кризової ситуації, що склались: 

а) великомасштабна меліорація; 
б)  спорудження численних промислових комплексів у басейні річки; 
в)  значне забруднення шельфових зон побутовими стоками, пов’язаними з 

індустрією туризму і рекреації; 
г) будівництво каскаду водосховищ, які докорінно змінили динаміку стоку; 
д)  величезні об’єми водозабору для потреб промисловості та зрошення 

Б6. Назвіть джерела найсильнішого електромагнітного випромінювання в 
побуті:  

а) мікрохвильова піч; 
б)  комп’ютер;  
в)  радар; 
г) мобільний телефон; 
д) телевізор 

Б7. Назвіть рослини-ефемероїди: 
а) сон-трава; 
б) горицвіт весняний; 
в) кульбаба лікарська; 
г) проліска дволиста; 
д) анемона дібровна  

Б8. Апітерапія включає в себе лікування: 
а) прополісом; 
б)  бджолиною отрутою; 
в)  маточним молочком; 
г) медом; 
д)  пергою 

Б9. Що сприятиме зменшенню забруднення атмосферного повітря? 
а) штиль або дуже слабкий вітер; 
б) наявність на шляху повітряних потоків лісу; 
в) збільшення висоти викиду диму; 
г)  вітряна погода; 
д) висока вологість повітря 
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Б10. З перерахованих газів виберіть ті, що відносяться до парникових: 
а) діоксид вуглецю; 
б)  сірководень; 
в)  метан; 
г) діоксид азоту; 
д) озон 

Завдання групи В 
Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, які з запропонованих 

варіантів відповідей є правильними. Спосіб відповіді на ці запитання 
указано у кожному з них. 

В1. [1,5 балів]  
       Американський еколог Ю. Одум у популяційну екологію вводить для 
кращого розуміння понять «екотоп», «біотоп», «екологічна ніша» певні 
аналогії. З запропонованих нижче пояснень, знайдіть їх співвідношення та 
підберіть їх відповідність: а) екотоп; б) біотоп; в) екологічна ніша 

 1- «професія» популяції 
 2 - оточення, в якому живе популяція 
 3 - адреса популяції, умови її 

існування 
В1. [1,5 балів]  
       Виберіть екосистеми, які перебувають під  захистом на території 
наведених нижче біосферних резерватів: 

1 Карпатський  
2 Чорноморський  

а) лучний ковилово-типчаковий цілинний степ 
б) заболочена дельта із плавнями, островами і протокам, дюнами з вербово-
вільховим рідколіссям та прилегла акваторія моря 
в) гірські буково-дубові й модриново-соснові праліси та субальпійські луки з 
природними угрупованнями нарцисів 
г) ялинові, модринові й кленово-буково-дубові праліси та субальпійські луки 
д) дубово-березові ліси і лісостеп навколо лиману із заболоченим лучним 
морським узбережжям та прилеглою акваторією з островами 
е) широколистяні ліси помірних широт навколо прісних озер з островами та болота 
 
Максимальна кількість балів – 25  

 
 

11 клас 
ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР  

 
РОЗВ'ЯЖІТЬ ЗАДАЧУ  

 

 1. [2 бали] За добу  доросла людина споживає 430 г кисню. Одна 25-річна 
тополя за 5 місяців вегетації поглинає 42 кг СО2. Скільки таких дерев 
необхідно для забезпечення киснем однієї людини протягом року? 

 



 16 

ДАЙТЕ ПОВНУ ВІДПОВІДЬ НА ЗАПИТАННЯ 
 

1. [3,5 бали] Яка біологічна функція азоту та його значення для 
життєдіяльності живих організмів? Складіть схему «Кругообіг азоту в 
природі» 

ТЕСТОВИЙ ТУР 
Завдання групи А 

(Серед відповідей вірна одна; кожне питання оцінюється в 0,5 бали) 
А1. До категорій об’єктів виключно загальнодержавного статусу 
належать: 

а) Заказники; 
б) пам'ятки природи;  
в) заповідні урочища;  
г) природні заповідники 

А2. В останні часи у військовій справі та туристичній практиці почали 
використовувати спеціальний засіб, який дозволяє зробити придатною для 
пиття воду з будь-яких природних джерел, навіть з калюжі. Цей засіб являє 
собою водний розчин гідроксоалюміній і дигідроксоалюміній хлоридів. 
Троє учнів сперечались про хімізм очистки води цим засобом. Оцініть 
правильність їхніх суджень. 

Перший: гідроксокомплекси алюмінію, взаємодіючи з розчиненими у 
воді речовинами, перетворюються на алюміній гідроксид, що утворює осад і 
захоплює в нього шкідливі речовини. 

Другий: сполуки Алюмінію виявляють бактерицидні властивості, тому 
додавання їх до будь-якої води робить її придатною для пиття. 

Третій: солі моно- і дигідроксоалюмінію є стійкими в часі, тому 
препарати на їхній основі можна легко транспортувати й зберігати тривалий 
час. 

а) усі три твердження правильні; 
б) правильні тільки перше й друге;  
в) правильне тільки перше й третє;  
г) правильне тільки друге й третє;  

А3. Припустимо, що корисні гени азотфіксуючих бактерій вдалося 
включити до клітин усіх сільськогосподарських рослин. Це дозволило б 
різко зменшити чи навіть зовсім обійтись без внесення в ґрунт:  

а) калійних добрив; 
б) азотних добрив;  
в) фосфорних добрив;  
г) комплексних добрив 

А4. Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ 
існування в Європі також називається: 

а) Бернська;  
б) Вашингтонська; 
в) Оргурхська;  
г) Рамсарська 
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А5. Біосферні заповідники оголошуються:  
а) Постановою Кабінету Міністрів України; 
б) Указом Президента України, після прийняття рішення Бюро Міжнародної 

координаційної програми ЮНЕСКО «Людина і 
біосфера»; 

в) Постановою Верховної Ради України;  
г) Указом Президента України  

А6. «Бочка Лібіха» ілюструє концепцію лімітуючих 
факторів: налити води в бочку можна рівно 
стільки, скільки це дозволяє найкоротша рейка. 
Яке правило є вірним для концепції Ю. Лібіха? 

а) ріст рослини залежить від того мінерального 
елемента, який наявний у максимальній 
кількості; 

б) найбільш значущий для організму фактор той, який більше за все 
наближається до оптимального його значення; 

в) продуктивність культурних рослин залежить в першу чергу від тієї 
поживної речовини, якої в ґрунті найбільше; 

г) різкі нестача або надлишок одного елемента обмежує дію інших 
елементів, навіть якщо вони знаходяться в оптимальній кількості 

А7. Вперше думку про викиди в атмосферу, що можуть спричиняти 
парниковий ефект висловив: 

а) С. Арреніус; 
б) Ю. Одум; 
в) В. Вернадський; 
г) Л. Браун 

А8.  Для охорони лучної рослинності потрібні такі щорічні регуляційні 
заходи: 

а)  сінокосіння; 
б)  витоптування; 
в) випалювання;  
г) рекультивація  

А9. При руйнуванні люмінесцентних ламп виділяються небезпечні для 
здоров’я йони: 

а) ртуті; 
б) свинця; 
в)  кальцію; 
г)  кобальта 

А10. Переселення окремих видів тварин та рослин за межі природного 
ареалу                      і адаптацію їх до нового середовища життя називають: 

а) біотехнологією;  
б) марикультурою;   
в) інтродукцією;  
г) альтернативним землеробством 
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А11. Система «бобові рослини – азотфіксуючі бактерії» належить до якого 
типу взаємодій… 

а) паразитизм; 
б) мутуалізм; 
в) протокооперація;  
г) коменсалізм 

А12. Одна тонна рослинної їжі може забезпечити приріст маси тіла 
консументів ІІ порядку приблизно в: 

а) 1000 кг; 
б) 100 кг; 
в) 10 кг; 
г) 1 кг 

А13. Мінімальна відстань від гаражів і відкритих стоянок на 350 
автомобілів до вікон житлових будинків становить: 

а)  50 м; 
б)  100 м; 
в)  250 м; 
г) 500 м 

А14. Що таке рекультивація земель? 
а) удобрення ґрунту; 
б) штучне відновлення родючості після техногенного порушення або 

руйнації; 
в) спеціальне оброблення ґрунту; 
г) створення заповідних зон і ділянок. 

А15. Екологічна індикація – це: 
а) визначення стану й властивостей екосистеми за видовим складом та 

співвідношенням певних груп організмів; 
б) зміни в біогеоценозі певної місцевості; 
в) ознаки наближення спалаху чисельності шкідників; 
г) моделювання процесів для біогеоценозів, де проведення спостережень 

неможливе 
Завдання групи Б 

(Вірних відповідей одна чи кілька; кожне питання оцінюється 1 балом) 
 

Б1. Території з критичною екологічною ситуацією в Україні – це: 
а) узбережжя Азовського моря; 
б) м. Київ; 
в) Донбас; 
г) Сумська область; 
д) Чернігівська область 

Б2. До основних факторів деградації ґрунтів відносять:  
а)  застосування пестицидів у сільському господарстві; 
б) забруднення промисловими відходами; 
в) спалювання органічних енергоносіїв; 
г) зміна гідрологічних умов;   
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д) заготівля та обробка лісових матеріалів 
Б3. Що сприятиме зменшенню забруднення атмосферного повітря? 

а) штиль або дуже слабкий вітер; 
б) наявність на шляху повітряних потоків лісу; 
в) збільшення висоти викиду диму; 
г)  вітряна погода; 
д) висока вологість повітря 

Б4. Що  таке граничнодопустимий скид ( ГДК)? 
а) вміст речовин у стічних водах, максимально допустимий для відведення з  

установленим режимом у даному пункті водного об'єкта за одиницю часу 
з метою забезпечення нормативної якості води; 

б) ліміт на щомісячний скид стічних вод об’єктом – забруднювачем; 
в) скид стічних вод за рік, який не перевищує встановленої норми; 
г) загальний обсяг стічних вод, які може скинути об’єкт – забруднювач за 

місяць; 
д) загальний обсяг стічних вод, які може скинути об'єкт – забруднювач за 

рік 
Б5. До фізичних видів забруднення навколишнього середовища відносять: 

а) вуличний шум; 
б)  робота комп’ютера;  
в)  отруєння парами ртуті; 
г) вживання антибіотиків; 
д)  дія іонізуючого випромінювання 

Б6. Стан лісу погіршився після вирубування і видалення з нього старих 
дуплистих дерев тому, що: 

а) шкідники і хвороби поширились на здорові рослини; 
б)  було ущільнено ґрунт і лісову підстилку під час робіт; 
в)  були ушкоджені крони сусідніх дерев; 
г) зменшилась кількість місць гніздування птахів; 
д) зменшилась кількість сапротрофних грибів 

Б7. До заповідників міжнародного значення (біосферних) належать: 
а) Чорноморський; 
б) Карпатський; 
в) Гетьманський; 
г) Український степовий; 
д)  Медобори 

Б8. Кислотні дощі – результат спалювання:  
а) нафти; 
б) вугілля;  
в) газу; 
г) дров; 
д) торфу 

Б9. Гігієнічні вимоги, що визначають придатність води для питних цілей, 
включають: 
а) певну температуру; 
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б) нешкідливість хімічного складу;  
в) наявність збудників захворювань; 
г) сприятливі органолептичні властивості; 
д) радіаційну безпеку 

Б10. Які наслідки ядерних конфліктів загрожують цивілізації: 
а) забруднення атмосфери величезною кількістю пилу та сажі; 
б)  охолодження тропосфери на 15-20 С за один рік; 
в)  танення льодовиків, повені; 
г) різке зниження прозорості атмосфери; 
д) зменшення денного світла до менше ніж 1% від нормального значення 

Завдання групи В 
Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, які з запропонованих 

варіантів відповідей є правильними. Спосіб відповіді на ці запитання 
указано у кожному з них. 

В1. [1 бал] Встановіть відповідність:  
А) Надзвичайно небезпечні речовини (I клас небезпеки);     1.Бензопірен; 
Б) Високо небезпечні речовини (II клас небезпеки);             2.Хлориди; 
В) Помірно небезпечні речовини (III клас небезпеки);         3.Нітрати;   
Г) Мало небезпечні речовини (IV клас небезпеки)               4.Нітрити  
В2. [1 бал] Встановіть відповідність термінів і визначень. 

А. Знаходиться під загрозою повного вимирання вид, 
чисельність збережених особин якого недостатня 
для самопідтримки популяції в природних умовах. 

1. Вимираючий вид 
 

Б. Вид, морфологічні та  або поведінкові особливості 
якого не відповідають  

2. Експлуатований вид 
сучасних умов життя  

В. Вид, що мешкає тільки в даному регіоні і не живе 
в інших 

3. Ендемічний вид 
 

Г. Вид, морфологічні та  або поведінкові 
особливості якого включають його представників в 
господарський оборот 

4. Зникаючий вид. 
 

 
 
Максимальна кількість балів – 25  
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Сумська  обласна  державна  адміністрація 

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ І НАУКИ 
НАКАЗ 

14.11.2014                                         м. Суми                                            № 566-ОД 
 
 
Про проведення ІІІ етапу  
Всеукраїнських учнівських 
олімпіад  та участь команд  
учнів Сумської області у  
IV етапі Всеукраїнських   
учнівських олімпіад у 2014- 
2015 навчальному році 
 

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, 
турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-
дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової 
майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України від 22.09.2011 № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 17 листопада 2011 за № 1318/20056, на виконання наказу Міністерства 
освіти і науки України від 08.09.2014 № 918 «Про проведення Всеукраїнських 
учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2014-2015 
навчальному році» та з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого 
потенціалу обдарованої молоді 
НАКАЗУЮ: 

1. Провести у січні-лютому 2015 року на базі Сумського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти, навчальних закладів м. Суми 
III етап Всеукраїнських учнівських олімпіад.  

2. Затвердити графік  проведення  олімпіад (додається). 
3. Затвердити склад організаційного комітету, журі та експертів-

консультантів, умови проведення III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 
(додається). 

4. Сумському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти 
(Медведєв І.А.) 
 1) Створити до 10.12.2014 комісії з підготовки завдань III етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад. 
 2) Розробити та подати на затвердження до 30.12.2014 кошторис витрат 
на проведення ІІІ етапу олімпіад, відбірково-тренувальних зборів та відправку 
команд області на ІV етап олімпіад. 

3) Провести у лютому-березні 2015 року відбірково-тренувальні збори 
команд області для участі у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад. 
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5. Начальникам управлінь (відділів) освіти (освіти і науки, освіти, 
молоді та спорту) міських рад, міськвиконкомів, райдержадміністрацій: 

1) Забезпечити участь команд районів (міст) у III етапі Всеукраїнських 
учнівських олімпіад, відповідно до заявок. Кількісний склад команд 
сформувати відповідно до квоти (додаток). 

2) Проїзд учасників та відрядження педагогічних працівників (керівників 
команд, членів журі) здійснити за рахунок організації, що відряджає. 

6. Сумському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти 
(Медведєв І.А.), ректорам Сумського державного педагогічного університету 
ім. А.С.Макаренка Кудренку А.І., Сумського державного університету 
Васильєву А.В., Сумського національного аграрного університету Ладиці В.І., 
Української академії банківської справи Козьменку С.М. створити належні 
умови для проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 
навчальних закладах міста, забезпечити роботу журі та відрядити керівників 
команд на IV етап олімпіад.  

7. Подати до 05.03.2015 підсумкову документацію про проведення III 
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад до Інституту інноваційних 
технологій та змісту освіти Міністерства освіти  і науки України. 

8. Витрати на проживання, харчування та організаційне обслуговування 
під час проведення III етапу Всеукраїнських учнівських  олімпіад, харчування 
в дорозі, проїзд та супровід команд учнів області для участі у IV етапі 
Всеукраїнських учнівських олімпіад провести за рахунок загального фонду 
кошторису Сумського обласного інституту післядипломної  педагогічної 
освіти. 

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
 
Голова комісії з припинення  
управління освіти і науки О.І.Попова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підпис наявний в оригіналі 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
наказ управління  
освіти і науки  

14.11.2014 № 566-ОД 
 

  
Графік 

проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 
у 2014-2015 навчальному році 

 
 

Дата проведення 
 

Назва 
предмету Місце проведення 

1 2 3 
3 лютого 2015 
4 лютого 2015 
 

екологія Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти,  
заїзд 3.02.2015 до 15.00  

 
 Примітка: реєстрація відбудеться в Сумському обласному інституті 
післядипломної  педагогічної освіти за адресою: вул. Римського-Корсакова, 5, 
м. Суми.  
 
Заступник начальника  
управління освіти і науки      І.О.Пєсоцька 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підпис наявний в оригіналі 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ управління  
освіти і науки  

    14.11.2014 № 566-ОД 
Склад 

оргкомітету з проведення III етапу Всеукраїнських учнівських  
олімпіад у 2014-2015 навчальному році 

 

Попова  
Олена Іванівна 

 голова комісії з припинення управління освіти і 
науки облдержадміністрації, голова оргкомітету; 

Медведєв  
Ігор Анатолійович 

–
 

в.о. ректора Сумського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти, кандидат 
наук з державного управління, доцент, заступник 
голови оргкомітету; 

Павловська  
Лариса Миколаївна 

– провідний спеціаліст відділу дошкільної, 
загальної середньої та позашкільної освіти, 
секретар оргкомітету; 

Члени оргкомітету 
Васильєв 
Анатолій Васильович 

– ректор Сумського державного університету, 
кандидат технічних наук, професор (за згодою); 

Голубенко Тетяна 
Сергіївна 

– методист біології Сумського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти (за згодою); 

Данильченко Антоніна 
Миколаївна 

– начальник управління освіти і науки Сумської 
міської ради;  

Іваненко  
Наталія Ергівна 

– методист з інформатики Сумського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти (за 
згодою); 

Каленик Олександра 
Василівна 

– методист по роботі з обдарованими дітьми 
Сумського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти (за згодою); 

Карпуша 
Валентина Михайлівна 

– методист фізики Сумського освіти обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти; 

Козьменко 
Сергій Миколайович 

– в.о. ректора Української академії банківської 
справи (за згодою); 

Клюніна  
Наталія Василівна 

– старший викладач кафедри педагогіки та 
інноваційних технологій, методист іноземних мов 
Сумського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти (за згодою); 

Кудренко  
Анатолій Іванович 

– ректор Сумського державного педагогічного 
університету ім. А.С.Макаренка, кандидат 
педагогічних наук, професор (за згодою); 

Ладика Володимир 
Іванович 

– ректор Сумського національного аграрного 
університету, професор (за згодою);  

Метейко  
Алла Володимирівна 

– методист хімії Сумського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти (за згодою); 
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Попов  
Володимир Денисович  

– методист географії та основ економіки Сумського 
обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти (за згодою); 

Придатко Олена 
Олександрівна 

– головний бухгалтер Сумського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти (за 
згодою); 

Свєтлова Тетяна 
Володимирівна 

– методист Сумського математики обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти (за 
згодою); 

Тихенко  
Лариса Володимирівна  

– директор обласного центру позашкільної освіти 
та роботи з талановитою молоддю, кандидат 
педагогічних наук, доцент (за згодою); 

Третьякова 
Олена Василівна 

– методист історії та основ правознавства 
Сумського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти (за згодою); 

Удовиченко  
Ірина Віталіївна  

– проректор Сумського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти, кандидат 
педагогічних наук, доцент (за згодою); 

Шерстюк  
Любов Миколаївна 

– методист української мови та літератури 
Сумського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти (за згодою). 

 
 
Заступник начальника  
управління освіти і науки       І.О.Пєсоцька 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підпис наявний в оригіналі 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ управління  
освіти і науки  
14.11.2014 № 566-ОД 

 

СКЛАД 
журі III етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад у 2014-2015 навчальному році 

(витяг) 
 

 Екологія  
 

Голова журі Торяник Валентина Миколаївна, доцент кафедри 
ботаніки Сумського державного педагогічного 
університету ім. А.С.Макаренка, кандидат 
біологічних наук (за згодою); 

Заступник голови журі Лазненко Дмитро Олексійович, керівник 
наукового центру прикладних екологічних 
досліджень Сумського державного університету, 
кандидат технічних наук, доцент (за згодою); 

Секретар Голубенко Тетяна Сергіївна, методист Сумського 
обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти (за згодою); 

Члени журі 
Бондарєва  
Людмила Миколаївна 

– доцент кафедри екології і ботаніки Сумського 
національного аграрного університету, 
кандидат біологічних наук (за згодою); 

Говорун  
Олександр 
Володимирович 

– доцент кафедри зоології Сумського 
державного педагогічного університету  
ім. А.С.Макаренка, кандидат біологічних наук 
(за згодою); 

Жатова  
Галина Олексіївна 

– доцент кафедри екології і ботаніки Сумського 
національного аграрного університету, 
кандидат біологічних наук (за згодою); 

Кантур  
Ірина Федорівна 

– учитель біології першої категорії Сумської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1              
ім. В.Стрельченка м. Суми (за згодою); 

Ліходієвська  
Ольга Михайлівна 

– учитель біології вищої категорії Сумської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4  
м. Суми (за згодою); 

Тюлєнєва Валентина 
Олексіївна 

– доцент кафедри прикладної екології Сумського 
державного університету, кандидат 
географічних наук (за згодою); 

Успенська  
Валентина Миколаївна 

 старший викладач кафедри методики 
початкової та природничо-математичної освіти 
Сумського обласного інституту 
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післядипломної педагогічної освіти (за 
згодою); 

Яхненко 
Олена Миколаївна 

 асистент кафедри прикладної екології 
Сумського державного університету (за 
згодою); 

Експерт-консультант Москаленко Микола Павлович, доцент кафедри 
ботаніки Сумського державного педагогічного 
університету ім. А.С.Макаренка, кандидат 
біологічних наук (за згодою). 

 
 
Заступник начальника  
управління освіти і науки       І.О.Пєсоцька 
 

Підпис наявний в оригіналі 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ управління  
освіти і науки  
14.11.2014 № 566-ОД 

 
Умови 

проведення III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  
у Сумській області у 2014-2015 навчального року 

 

 III етап Всеукраїнських учнівських олімпіад проводиться у м. Суми з 23 січня до 
09 лютого 2015 року на базі обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
та визначених навчальних закладів згідно з графіком проведення олімпіад.  

Команди районів (міст) області прибувають на змагання відповідно до квоти, 
заявок. У разі хвороби учня з основного складу команди, дозволяється його заміна 
учасником, заявленим у резерві, та відповідної вікової категорії                     (у разі 
відсутності такого  команда прибуває не в повному складі (довільна заміна учасників 
забороняється).  

На всіх етапах олімпіади учні мають право брати участь у змаганнях за клас, не 
молодший, від класу їх фактичного навчання в школі. За бажанням учасник має право, 
на загальних умовах, брати участь у змаганнях серед учнів старших класів (порівняно 
з класом навчання). 

З метою об’єктивності, у день проведення олімпіад членами оргкомітету 
довільно обирається один із двох комплектів варіантів завдань, який оприлюднюється 
на загал учасників. Оргкомітетами здійснюються всі необхідні заходи для 
забезпечення секретності змісту завдань та публічного їх оголошення. 

Всі олімпіади у своєму складі містять теоретичний тур.  
Олімпіади з хімії, фізики,  біології, інформатики, складаються з двох турів: 

теоретичного та практичного; іноземних мов – трьох турів: аудіювання визначення 
рівня мовленнєвої компетенції читання, творча письмова робота. 

Мови програмування: Pascal (Borland, Free), C/C++.  
Під час виконання завдань ІІІ етапу олімпіад учні сидять по одному за партою, 

спілкування між собою учасників забороняється. Не дозволяється користування 
довідковою літературою, таблицями, калькуляторами та іншими обчислювальними 
засобами (мобільним телефоном, цифровими пристроями).  

При виконанні письмових робіт, які підлягають шифруванню, забороняється 
використання будь-яких позначок, різних кольорів написання, які сприяли б 
дешифруванню роботи. 

Порядок виконання завдань учень може обирати самостійно. Завдання 
записується за тим номером, за яким воно вказано. 

У разі порушення Положення, Умов проведення олімпіад, член оргкомітету та 
голова журі мають право позбавити будь-якого учня  
подальшої участі в змаганнях, про що робиться відповідний запис у протоколі журі.  

За гострої необхідності учасник олімпіади, з дозволу представника робочої 
групи, залишивши роботу на столі, може вийти з аудиторії на  
5 хвилин.  

Оргкомітетом забезпечуються однакові умови для виконання учасниками 
запропонованих завдань та дотримання однакових вимог при перевірці робіт. Після 
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того, як час на виконання завдань вичерпаний, член робочої групи збирає роботи 
учасників олімпіади та передає їх члену оргкомітету, відповідальному за проведення 
цієї олімпіади.  
 Член оргкомітету шифрує роботи, залишає у себе обкладинки, а роботи передає 
особисто голові журі для перевірки.  

Журі ретельно перевіряє роботи та за кожне завдання виставляє кількість 
набраних балів, потім підраховує їх загальну суму. Журі перевіряє тільки завдання, що 
записані у чистовик учасника олімпіади. Чернетка членами журі не розглядається. По 
кожному класу журі визначає переможців олімпіади, користуючись методичними 
рекомендаціями та критеріями оцінювання, розробленими Міністерством освіти і 
науки України. Після перевірки кожна робота підписується головою журі, секретарем, 
експертом-консультантом і не менше як двома членами журі. Після цього член 
оргкомітету розшифровує роботи. На підставі результатів оформлюється протокол 
засідання журі по кожному класу окремо. Протоколи передаються секретарю 
оргкомітету. Усі учнівські роботи та один примірник протоколу залишаються у 
секретаря відповідного фахового журі в обласному інституті післядипломної 
педагогічної освіти, де зберігаються рік. 
 З приводу правильності та об’єктивності оцінки виконаних завдань учасник 
олімпіади має право подати апеляцію, відповідно до Положення. 

Забороняється втручання батьків учасників та інших сторонніх осіб у перебіг 
змагань, перевірку робіт та розгляду апеляцій.  

Розв’язання спірних питань у роботі журі, правильність перевірки, 
об’єктивність оцінювання робіт, визначення переможців розглядає експерт-
консультант. 
 
 
Заступник начальника  
управління освіти і науки      І.О.Пєсоцька 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Підпис наявний в оригіналі 
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         Додаток 1 
         до наказу управління 
         освіти і науки 
         14.11.2014 № 566-ОД  
  

КВОТА 
(кількість учасників ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  

 у 2014-2015 навчальному році) 
(витяг) 

 

№ з/п Райони, міста Екологія 
1 2 3 

1.  Білопільський  1 
2.  Буринський  1 
3.  В-Писарівський  1 
4.  Глухівський  2 
5.  Конотопський  1 
6.  Краснопільський  1 
7.  Кролевецький  1 
8.  Лебединський  1 
9.  Л-Долинський  1 
10.  Недригайлівський  1 
11.  Охтирський 1 
12.  Путивльський  1 
13.  Роменський  1 
14.  С-Будський 2 
15.  Сумський  1 
16.  Тростянецький  1 
17.  Шосткинський  - 
18.  Ямпільський  1 
19.  м. Суми  2 
20.  м. Глухів 2 
21.  м. Конотоп 2 
22.  м. Лебедин 1 
23.  м. Охтирка 2 
24.  м. Ромни 2 
25.  м. Шостка 2 
26.  Обласна гімназія-інтернат - 
27.  Кадетський корпус - 
28.  ПТНЗ - 

 Усього 32 
 
 

Заступник начальника  
управління освіти і науки       І.О.Пєсоцька 

 
 

Підпис наявний в оригіналі 
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ЗАВДАННЯ ІІІ ЕТАПУ ТЕОРЕТИЧНОГО ТУРУ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ЕКОЛОГІЇ 

 
10 клас 

Теоретичний тур 
Завдання групи А 

Уважно прочитайте запитання.  
У завданнях цієї групи з чотирьох варіантів відповідей вірним є тільки один 

 
1. Біосферним заповідником України є: 

а) «Медобори»;  
б) «Асканія-Нова»; 
в) «Горгани»; 
г) «Єланецький степ». 

2. До біотичних чинників належить: 
а) вологість; 
б) освітленість; 
в) мікроорганізми; 
г) вітер. 

3. Метод екологічного моніторингу: 
а) забезпечує спостереження та аналіз 
функціональних і структурних змін 
у певних екосистемах; 
б) дає можливість визначити стан і 
властивості екосистем за видовим 
складом; 
в) дозволяє встановити залежність  
змін чисельності популяцій та їхньої 
продуктивності від дії екологічних 
факторів; 
г) вивчає структуру та екологічний стан 
природних і штучних угрупувань. 

4. Життєдіяльність організмів  
обмежується нестачею тепла в умовах: 
а) сухих субтропіків;      
б) широколистяного лісу;       
в) зони приливів та відливів;    
г) тундри й лісотундри.  

5. Водне середовище насичується киснем 
за рахунок: 
а) хімічних реакцій; 
б) дихання зоопланктону; 
в) фотосинтезу водоростей; 
г) розкладання органіки. 

6. Фізіологічний стан організму, що 
характеризується уповільненням усіх 
процесів життєдіяльності, називається: 

а) симбіозом; 
б) паразитизмом; 
в) коменсалізмом; 
г) анабіозом. 

7. Поняття про хвилі життя ввів у 
екологію: 

      а) В.І. Вернадський; 
      б) С.С. Четвериков; 
      в) Е. Геккель; 
      г) В.М. Сукачов. 
8.  Агроценози відрізняються від      
     природних біоценозів тим, що: 

а) вимагають додаткових витрат енергії; 
б) завжди займають більшу площу ніж 
природні угрупування; 
в) характеризуються великою кількістю 
різноманітних популяцій; 
г) культурні рослини в них мають вищу 
конкурентоздатність. 

9. Прикладом мутуалізму є: 
а) біланівський їздець, що відкладає 
яйця у гусінь білана капустяного;  
б) співіснування водорості та гриба в 
таломі лишайника;  
в) актинія на черепашці рака-самітника;  
г) орхідея на стовбурі дерева. 

10. Укажіть, як називаються організми, що 
поїдають трупи тварин: 
а) сапрофаги;  
б) некрофаги;  
в) копрофаги;  
г) детритофаги. 

 

 
 



 32 

Завдання групи Б 
Уважно прочитайте наступні запитання.  

У завданнях цієї групи з п’яти варіантів відповідей  
вірними можуть бути від одного до п’яти  

 
1. Низку видів, пов’язаних харчовими 

зв’язками, які утворюють певну 
послідовність у передаванні речовини 
та енергії, називають: 
а) біогеоценозом; 
б) біотоп; 
в) ланцюгом живлення; 

    г) екологічною нішею; 
    д) екосистемою. 
2. Популяція характеризується: 

а) подібністю генотипів особин;  
б) ізоляцією окремих особин;     
в) різнорідністю видового складу;  
г) щільністю й чисельністю особин;  
д) генетичним поліморфізмом. 

3. Оберіть характеристику для харчового 
ланцюга «осика – заєць – лисиця»:  

    а) редуцент – консумент – продуцент;   
б) продуцент – консументи 1 порядку – 
консументи 2 порядку;   
в) продуцент – консумент – редуцент;  
г) автотроф – консумент – гетеротроф; 
д) автотроф – гетеротроф – редуцент.  

4. Що таке рекультивація земель: 
а) штучне відновлення родючості 
ґрунту та рослинного покриву після 
техногенного порушення;  
б) спеціальний обробіток ґрунту;  
в) удобрення ґрунту; 
г) створення заповідних зон;  
д) комплекс заходів для забезпечення 
можливості повторного використання 
земель.  

5. До облігатних паразитів належать: 
а) бичачий ціп’як;  
б) ехінокок;  
  в) стронгілоїдес; 

г) свинячий ціп’як;  
д) печінковий сисун.  

  6. Пойкілотермними тваринами є: 
а) саламандра вогняна; 
б) коростяний свербун; 

в) черепаха болотяна; 
г) скат – хвостокол; 
д) опосум водяний. 

7. До антропічних видів забруднення    
    навколишнього середовища належать: 

  а) утворення смогу; 
  б) повені;  
  в) виверження вулканів; 
  г) підвищення рівня радіації;  
  д) кислотні дощі. 

8. Біосфера - це: 
а) водна оболонка Землі; 
б) тверда оболонка Землі; 
в) жива оболонка Землі; 
г) сукупність усіх біогеоценозів Землі; 
д) частина світу, освоєна людством. 

9. До альтернативних джерел енергії 
належать: 

  а) сонячні батареї; 
б) атомні електростанції; 
в) хвильові електростанції; 
г) теплові електростанції; 
д) геотермальні електростанції. 

10. Стійкий взаємозв’язок між горохом 
посівним і джмелем польовим виник у 
результаті: 
а) коадаптації; 
б) паразитизму; 
в) коменсалізму; 

  г) конкуренції; 
д) хижацтва. 
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Завдання групи В 
Уважно прочитайте наступні запитання та встановіть відповідність  

1. Установіть відповідність між терміном та його характеристикою 
А. Здатність вищих рослин, водоростей та деяких                  1. Біолюмінісценція 
     бактерій утворювати органічні речовини за участі             2. Фототропізм 
     енергії світла                                                                           3. Фотосинтез 
Б.  Рухові реакції у відповідь на однобічну дію світла,           4. Фотоперіодизм 
     властиві організмам, які вільно рухаються, деяким            5. Фототаксис 
     клітинам та органелам 
В. Реакція організму на добові ритми освітлення 

      Г. Направлені ростові рухи органів рослини, спричинені  
   однобічною дією світла                                     

2.  Розмістіть екологічні групи, що утворюють організми водного середовища, 
починаючи з поверхні водойми 
А. Нейстон  
Б. Нектон  
В. Перифітон  
Г. Бентос 
Д. Планктон 
 

3. Укажіть тип живлення, характерний для наведених видів комах: 
А. Хрущ травневий                              
Б. Воша головна 
В. Жук-гробарик темний    
Г. Коростяний свербун 
Д. Богомол звичайний 

1. Ектопаразити 
2. Ендопаразити 
3. Активні хижаки  
4. Рослиноїдні 
5. Мертвоїди 

 
4. Установіть систематичне положення виду перстач білий, починаючи з 

найнижчого 
А. Порядок Розоцвіті    

 Б. Відділ Покритонасінні 
 В. Рід Перстач    
      Г. Родина Розові  
 Д. Клас Дводольні 
      Е. Царство Рослини      
           

Практичний тур 
Завдання А 

Уважно прочитайте запитання та надайте аргументовану відповідь на нього 
Лісові пожежі – досить розповсюджене явище. Середньорічна площа лісових 

пожеж на планеті складає приблизно 1% території лісів. Доведено, що пожежна 
небезпека залежить від природи лісу. Пояснити, чому влітку в листяних лісах вона 
значно нижча, ніж у хвойних? 

Завдання Б 
Розв’язати задачу 

Розрахувати ефективність фотосинтезу (скільки літрів кисню і кілограмів 
глюкози синтезується) для рослини, що за добу поглинула 2 м3 СО2 (умови нормальні). 
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11 клас 

Теоретичний тур 
Завдання групи А 

Уважно прочитайте запитання.  
У завданнях цієї групи з чотирьох варіантів відповідей вірним є тільки один 

 
 

1. Речовини, що руйнують озоновий шар 
атмосфери – це: 

а) водяна пара; 
б) механічні частки пилу; 
в) фреони; 
г) вуглекислий газ. 

2. Види, що виникли або з давніх часів 
існують на даній території, називають: 
а) аборигенними; 
б) ендемічними; 
в) акліматизованими; 
г) моніторинговими. 

3. Парою «хижак – жертва» можуть бути: 
а) печінковий сисун і корова; 
б) росичка і комар; 
в) ґедзь і кінь; 
г) попелиця і мураха. 

4. Укажіть, який із запропонованих 
варіантів є первинною сукцесією: 
а) мохи – трав’янисті рослини - 
лишайники; 
б) мохи – лишайники – трав’янисті 
рослини; 
в) трав’янисті рослини – мохи – 
лишайники; 
г) лишайники – мохи – трав’янисті 
рослини. 

5. Визначте масу фітопланктону, 
необхідну для того щоб прогодувати 
мартина масою в 1 кг (40% - суха 
речовина) у ланцюзі живлення: 
фітопланктон – риба – мартин: 
а) 0,4 кг;          б) 4 кг; 
в) 40 кг;             г) 400 кг.   
 

6. Міксотрофне живлення притаманне: 
а) мінозі річковій;  
б) евглені зеленій;  
в) політриху звичайному;  
г) малярійному плазмодію. 

7. Місцями зростання рослин – галофітів є:  
    а) сухі засолені ґрунти; 

б) прісноводна водойма з проточною 
водою; 
в) території, що підлягають підтопленню 
під час розливів; 
г) помірно зволожені чорноземи. 

8. Хімічна терморегуляція зумовлена:  
а) змінами рівня тепловіддачі;                  
б) станом організму, за якого відсутні 
помітні прояви життєдіяльності; 
в) змінами поведінки тварин, які 
збираються докупи, ховаються у нори;               
г) збільшенням вироблення тепла у 
відповідь на зниження температури 
довкілля.    

9. За визначенням В.І. Вернадського 
біокосна речовина - це:    
а) сукупність усіх живих речовин;   
б) продукт взаємодії живої речовини і 
неживої матерії;  
в) продукт життєдіяльності організмів;   
г) утворюється без участі живих 
організмів. 

10. Автором праці «Філософія зоології» є: 
а) Аристотель;  
б) Карл Лінней; 
в) Жан Батист Ламарк; 
г) Чарльз Дарвін. 
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Завдання групи Б 

Уважно прочитайте наступні запитання. У завданнях цієї групи з п’яти варіантів 
відповідей вірними можуть бути від одного до п’яти  

 
1. Характерними особливостями 

організмів-індикаторів є: 
а) знижена чутливість до  
досліджуваних речовин;  
б) відсутність реакції на  
досліджувані речовини;  
в) підвищена чутливість до 
досліджуваних речовин;  
г) здатність відновлювати якість 
природного середовища;  
д) вони не вимагають спеціальних  
умов вирощування та догляду. 

2. Рівні організації живого, які вивчає 
екологія: 
а) клітинний і тканинний; 
б) біогеоценотичний; 
в) органний і організмовий; 
г) біосферний; 
д) популяційно-видовий. 

3. Гомойотермним тваринам властиві: 
а) повільний обмін речовин; 
б) інтенсивний обмін речовин; 
в) наявність теплоізолюючих покривів; 
г) незамкнена кровоносна система; 
д) замкнена кровоносна система, у якій 
артеріальна й венозна кров не 
змішується. 

4. До тіньолюбних рослин належать:  
а) липа серцевидна;                
б) плаун булавовидний; 
в) квасениця звичайна;             
г) смерека; 
д) ковила Лессінга. 

5. За принципом факультативного 
мутуалізму в природних умовах існують: 
а) буревісник і гатерія; 
б) африканський буйвіл і єгипетська 
чапля; 
в) кріт європейський і дощовий черв’як; 

г) гіпопотам і волоклюй; 
    д) антилопа й трипаносома. 
6. Рисами пристосування організмів до   
    паразитичного способу життя є:  

а) наявність органів прикріплення;  
б) високий ступінь розвитку нервової 
системи;  
в) виключно аеробне дихання; 
г) гіпертрофований розвиток статевої 
системи;  
д) у деяких – відсутність травної 
системи. 

7. До бентосу належать: 
а) форамініфери; 
б) краби; 
в) ланцетники; 
г) головоногі молюски; 
д) беззубки. 

8. Невідновлюваними природними 
ресурсами вважають :  
а) нафту;                     
б) вугілля;                        
в) мікроорганізми; 
г) залізну руду; 
д) рослини. 

9. Характерними особливостями 
агроценозів є: 
а) однорідність видового складу;                
б) значне видове різноманіття;                                 
в) погано розгалужені трофічні сітки;   
г) висока продуктивність;                  
д) відсутність саморегуляції.  

10. Виникненню екологічної кризи на 
Землі сприяли:  
а) комп’ютеризація;                          
б) утворення озонових дірок; 
в) забруднення Світового океану;                                              
г) винищення лісів;  
д) освоєння космічного простору. 
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Завдання групи В 
Уважно прочитайте наступні запитання та встановіть відповідність  

 
1. Установити відповідність між терміном та його характеристикою: 

А. Аутекологія 1. Популяційна екологія 
Б. Синекологія 2. Екологія біосфери 
В. Мегаекологія  3. Екологія організмів 
Г. Демекологія 4. Урбанізаційна екологія 
Д. Технологія 5. Екологія екосистем 
  

2. Установити відповідність між відкриттями та авторами, що їх здійснили: 
А. Учення про ноосферу 
Б. Закон «Природа знає краще»   
В. Поняття «біоценоз» 
Г. Закон толерантності 
Д. Поняття «екосистема» 

 
 

1. Б. Коммонер 
2. А. Тенслі 
3. В.Е. Шелфорд 
4. В.І. Вернадський 
5. К. Мьобіус 
 

 

3. Установити  відповідність  між компонентами харчового ланцюга: 
А. Консумент 1 порядку  
Б. Консумент 2 порядку 
В. Консумент 3 порядку 
Г. Продуцент                           

     Д. Редуцент 
 

1. Яструб 
2. Жук-гнойовик 
3. Дятел 
4. Ясен звичайний 
5. Жук-короїд 

 
4. Установіть відповідність між властивостями біогеоценозів та їх 
характеристикою: 

 
 

А. Цілісність 
Б. Стійкість        
В. Саморегуляція   
Г. Самовідтворення  
Д. Динаміка 
                                                                         

1. Забезпечується тісними взаємозв’язками організмів між 
собою та   
    фізичним середовищем існування 
2. Здатність популяцій біогеоценозу підтримувати свою 
чисельність і  
    відновлювати умови середовища існування 
3. Зміни, що постійно відбуваються в біогеоценозі  внаслідок 

коливання    
    сили дії екологічних чинників або в результаті природних 

катаклізмів 
4. Виникає внаслідок взаємопристосувань популяцій організмів 

різних      
    видів, а також їхніх адаптацій до умов середовища існування 
5. Характеризується коливанням кількісних і якісних 
показників  
    біопродуктивності біогеоценозу 
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11 клас 

Практичний тур 
Завдання А 

Уважно прочитайте запитання та надайте аргументовану відповідь на 
нього 

 
У 1927 році Ч. Елтон запропонував графічне зображення у вигляді пірамід для 

визначення положення окремих груп організмів у трофічних ланцюгах. Він побудував 
піраміди біомас, енергії та чисел за принципом, відповідно до якого, в основі стоять 
продуценти, а кожна наступна ланка характеризується зниженням усіх показників з 
підвищенням трофічного рівня. Чи можливі випадки, при яких піраміди набувають 
перевернутого вигляду. Відповідь аргументувати, навести приклади. 

 

Завдання Б 
Розв’язати задачу 

 
Земна поверхня одержує 2 Дж/см2 сонячної енергії за хвилину. Визначити, яка 

кількість глюкози синтезується в 1000 листках однієї рослини, якщо для синтезу 1 
моля глюкози необхідно 2800 кДж, середня площа одного листка складає 10 см2, 
тривалість світлового дня 16 годин, а коефіцієнт переходу сонячної енергії в енергію 
хімічних зв’язків 10%? 
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Аналітичний звіт 
про проведення ІІІ етапу  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології 
 у 2014-2015 навчальному році 

 
Всеукраїнська учнівська олімпіада з екології проводиться в чотири етапи: 

І етап – шкільний, ІІ етап – районний (міський), ІІІ етап – обласний та IV етап – 
загальнодержавний рівень. 

Підставою для участі у IIІ етапі була перемога у районному (міському) 
етапі екологічних проектів. ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади                   
з екології проводився серед учнів 10-11 класів. Учні 9-х класів також мали 
право приймати участь в олімпіаді з екології, але виступати за 10 клас.  

ІІІ етап екологічної олімпіади проходив 3-4 лютого 2015 року на базі 
Сумського ОІППО у два тури: теоретичний (тести групи А, Б, В та завдання з 
відкритою відповіддю) та практичний (стендова сесія та захист проекту).  

У І етапі взяли участь 1197 учні, у ІІ – 194 учнів, у ІІІ етапі – 26 учнів.  
У ньому взяли участь 26 учнів 9-11 класів з більшості районів та міст 

області (згідно з рейтингом команд – 32 учнів). Не брали участь в олімпіаді 
команди Білопільського, Путивльського, Роменського, Шосткінського районів; 
Сумської обласної гімназії-інтернат для талановитих та творчо-обдарованих 
дітей; Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною 
підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г. Харитоненка та Державних 
професійно-технічних навчальних закладів. 

Етап 
олімпіади 

Міські 
загальноосвітні 

школи 

Сільські 
загальноосвітні 

школи 

Спеціалізовані 
школи Всього 

І 598 416 221 1242 
ІІ 89 72 29 197 

ІІІ (обласний) 10 7 9 26 
Кількість учасників по класах:  
10 клас – 10 учнів; 
11 клас – 16 учнів. 
Учасники олімпіади до початку змагань були ознайомлені з порядком і 

правилами (умовами) їх проведення, обладнанням, інструментами, характером і 
обсягом виконуваних робіт. Також учнів-учасників попередили про 
необхідність дотримуватись правил безпеки життєдіяльності під час 
проведення олімпіади.  

Кількість призових місць у 10 класі: І місце – 1, ІІ місце – 1, ІІІ місце – 3 
учнів. Кількість призових місць в 11 класі: І місце – 1, ІІ місце – 2, ІІІ місце – 5 
учнів. 

Теоретична частина містила різнопланові завдання: ланцюги живлення, 
характеристика популяції, природоохоронні території України, рослини та 
тварини Червоної книги, пристосування організмів до різних середовищ 
існування, динаміка біогеоценозів.  
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Найбільшу кількість балів за результатами тестових завдань набрали: 
учень 11 класу Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 
Роменської міської ради Лопошук Богдан (17,25 балів), учениця 11 класу 
Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 10 ім. Героя Радянського 
Союзу О.Бутка м. Суми Денисенко Анастасія (15,75) з 25 можливих, найменшу 
кількість балів – Дубович Дар’я, Охтирська загальноосвітня школа                           
І-ІІІ ступенів № 1 Охтирської міської ради (3,25 бали). В цілому учні дали вірну 
відповідь в середньому на 40% відсотків запитань, що може свідчити про 
недостатній рівень підготовки до теоретичного туру. Слід враховувати 
відсутність годин на викладання екології на профільному рівні у більшості 
закладів. Аналізуючи результати тестового туру, слід зазначити, що найбільше 
труднощів виникло із тестами групи Б та задачою.  

Учні-учасники мали можливість набрати за практичний тур 80% від 
загальної кількості балів.  

Практична частина оцінювалася за такими критеріями:  
Оригінальність (20 балів) 

Наскільки проект оригінальний в: 
– постановці проблеми;  
– підходах до вирішення проблеми;  
– аналізі даних;  
– інтерпретації результатів;  
– використанні існуючого обладнання.  

Науковість (30 балів) 
– Чи  чітко сформульовано проблему?  
– Чи існує план вирішення проблеми?  
– Чи чітко визначено ті параметри, які потрібно оцінювати?  
– При наявності контрольних дослідів – чи вірно була визначена їх 

потреба і чи правильно вони були поставлені? 
– Чи відносяться виконані досліди до завдань первинної мети?  
– Наскільки повно розкрито проблему в роботі? 
– Чи реальне втілення проекту в життя? 
– Чи ознайомлений учень з іншими підходами чи теоріями, що 

стосуються проекту? 
– Чи достатньо було часу для виконання проекту? 
– Чи ознайомлений учень з науковою літературою, в галузі, якій було 

присвячено його проект? 
Ясність і ґрунтовність (20 балів) 

– Чіткість відповідей на запитання під час дискусії (пояснення мети, 
методів та вміння робити висновки). Стиль викладу: вільна розповідь 
чи завченість доповіді, оскільки останнє означає слабке розуміння 
основ.   

– Чи відображають письмові матеріали розуміння учнем його 
дослідження? 

– Чи має учень робочий щоденник з первинними результатами 
дослідження? 
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– Впорядкованість в проекті його етапів. 
– Ясність вихідних даних та  одержаних результатів. 
– Чіткість оформлення друкованої версії проекту. 
– Відображення проекту на стенді. 

«Екологічність» та практичність проекту (20 балів) 
– Якою мірою проект стосується проблем екології чи охорони довкілля? 
– Наскільки практичним є проект? 

Навички (10 балів) 
– Чи достатньо в учня навичок, необхідних для виконання роботи 

(лабораторних, обчислювальних)? 
– Спостережливість. 
– Навички планування експерименту та роботи. 
– Навички проведення презентацій. 
– Наскільки відповідає вимогам стиль викладення та оформлення? 
У процесі оформлення проекту не всі учні дотримувалися 

загальноприйнятих вимог, які висуваються до наукових публікацій.  
Частою помилкою учнів була не відповідність завдань та результатів 

дослідження, не чітко сформульовані висновки. В цілому учні показали 
достатнє знання стану проблеми, яку досліджували. 

Практичний тур ІІІ етапу олімпіади передбачав проведення стендового 
захисту екологічних проектів. В основному учні представили на захисті гідні 
плакати, де розмістили результати власних досліджень у вигляді фотографій та 
буклетів.  

Найкращий результат показали учні м. Конотопа (2 учасники здобули                      
2 дипломи переможців, у тому числі І та ІІІ місця), Середино-Будського району                 
(з 2 учасників – 2 переможці).  

По одному призовому місцю отримали учні Охтирського (І місце), 
Кролевецького, Недригайлівського, Буринського, Сумського районів та міст: 
Суми, Глухів, Ромни, Шостка. 

За результатами виконаних завдань олімпіади з екології визначено                            
13 переможців: 10 клас – 5 переможців, 11 клас – 8 переможців.  

Найцікавішими визнано проекти: учня 11 класу Конотопської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 Конотопської міської ради Наталича 
Ярослава та учениці 10 класу Бугруватської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Охтирської районної ради Друзі Юлії, які вибороли призові місця.  

Найкращі учителі – Надточий Руслана Анатоліївна, Конотопська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 Конотопської міської ради та 
Колодяжна Людмила Миколаївна, Бугруватська загальноосвітня школа                  
І-ІІІ ступенів Охтирської районної ради.  
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Тематика проектів учнів 
10 клас  

 
№ 

з/п П.І.Б. Тема  

1 Карабут 
Ірина Олександрівна 

Дослідження антиоксидантних властивостей 
лаконоса американського 

2 Мінаков 
Іван Сергійович 

Вивчення стану колодязів с. Уланове та оцінка 
якості води в них 

3 
Білька 
Анна Михайлівна 

Санітарно-технічний стан шахтних колодязів 
та якість води в них за органолептичними 
показниками 

4 Литвинова 
Юлія Сергіївна 

Організація моніторингу рослинності в 
лісопарку «Мирщина» 

5 Друзь 
Юлія Віталіївна 

Особливості популяцій LUCANUS cervus 
cervus в Охтирському районі  

6 
Придатченко 
Дар’я 
Володимирівна 

Визначення забруднення навколишнього 
середовища шляхом вивчення флуктуючої 
асиметрії берези повислої 

7 Макаренко Лідія 
Генадіївна 

Вивчення вікової структури популяції 
 

8 Немцева 
Марина Сергіївна 

Вивчення самовідновлення дуба звичайного в 
лісопарку «Мирщина» 

9. Шкряда 
Олена Юріївна 

Депонування карбону в фітомасі різних 
біотопів Деснянського біосферного резервату 

10. Андрущенко Юлія 
Володимирівна 

Вплив надпаразитів на фузаріоз сіянців сосни 
звичайної 

 
11 клас 

 
№ 
з/п П.І.Б. Тема  

1 Тищенко 
Юлія Григорівна 

Екологічний стан та перспективи заповідання 
лісового урочища Борок 

2 Денисенко 
Анастасія Петрівна 

Біохімічний склад вод басейну річки Сумка 

3 Гримайло 
Інна Миколаївна 

Вплив газованих напоїв на живі організми 

4 
Небилиця 
Крістіна Вікторівна 

Визначення екологічного стану деяких водних 
об’єктів і джерел питного водопостачання 
м.Шостка з викор. рослинних тест обєктів 

5 
Дубович  
Дар’я Сергіївна 

Поширення епігейних лишайників роду 
Cladonia в лісах південно-західної околиці 
міста Охтирки 
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6 Семикаш 
Ірина Вікторівна 

Пошкодження листків Aesculus природнім 
шкідником Cameraria 

7 Гавенко 
Алла Павлівна 

Дослідження вмісту чадного газу в повітрі 
приміщенн Краснопільської гімназії 

8 
Дорошенко 
Марина 
Станіславівна 

Вивчення екологчного стану ґрунтів в 
Буринському районі 

9. Лопошук 
Богдан Іванович 

Ідентифікація видів Бернської конвенції на 
потенційному об’єкті Смарагдової мережі 

10 
Говоруха 
Катерина 
Олександрівна 

Синтетичні миючі засоби 

11 
Базилевич 
Олександр 
Віталійович 

Лісокористування та відновлення лісів 
Конотопського держлісгоспу 

12 Обідець 
Наталія Миколаївна 

А чи зійде Сонце завтра?! 

13 Парфило 
Вікторія Вікторівна 

Біоіндикація забруднення повітря в сосновому 
лісі за станом сосни звичайної 

14 
Бондар 
Олена Олександрівна 

Вегетативне розмноження стевії медової Stevia 
rebaudiana (L.) Bertoni в умовах північно-
східної частини Сумської області 

15 
Наталич 
Ярослав Сергійович 

Видова різноманітність комах-некробіонтів 
прибережної зони р. Сейм та їх значення в 
біоценозі 

16 Сичова 
Юлія В’ячеславівна 

Дослідження впливу фітонцидів на ріст та 
розвиток цвілевих грибів (Mucor, Penicilhum) 
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СПИСОК УЧНІВ-ПЕРЕМОЖЦІВ  
ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ЕКОЛОГІЇ  

У 2014-2015 НАВЧАЬНОМУ РОЦІ 
 

1. Друзь  
Юлія  
Віталіївна 

10 
07.07. 
1999  

Бугруватська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів  
Охтирської районної ради   
Сумської області 

77,55 І 

2. Литвинова  
Юлія  
Сергіївна 

10 

25.08. 
1998  

Середино-Будська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 1  
Середино-Будської районної 
ради  
Сумської області 

74,43 ІІ 

3. Немцева  
Марина 
Сергіївна 

10 

10.12. 
1999  

Середино-Будська 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 1  
Середино-Будської районної 
ради Сумської області 

67,91 ІІІ 

4. Придатчен
ко Дар’я 
Володимир
івна 

10 
03.11. 
1999  

Кролевецька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 6 
Кролевецької районної ради 
Сумської області 

62,27 ІІІ 

5. Шкряда  
Олена  
Юріївна 

10 

15.06. 
1999  

Гринівський навчально-
виховний комплекс: 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад 
Недригайлівської районної 
ради Сумської області 

61,36 ІІІ 

6. Наталич  
Ярослав 
Сергійович 

11 
28.12. 
1997  

Конотопська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів №3 
Конотопської міської ради 
Сумської області 

85,45 І 

7. Лопошук  
Богдан  
Іванович 

11 
29.08. 
1998  

Роменська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 5 
Роменської міської ради 
Сумської області 

75,25 ІІ 

8. Тищенко  
Юлія  
Григорівна 

11 
28.06. 
1998  

Глухівська загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІІ ступенів 
імені М.І.Жужоми  
Сумської обласної ради 

74,75 ІІ 

9. Денисенко 
Анастасія 
Петрівна 

11 
31.07. 
1998  

Сумська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів  № 10 імені 
О.Бутка м. Суми  
Сумської області   

73,75 ІІІ 
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10.Семикаш  
Ірина  
Вікторівна 

11 19.09. 
1997 

Великочернеччинська 
спеціалізована  школа  
І-ІІІ ступенів  
Сумської районної ради 
Сумської області 

72,3 ІІІ 

11.Дорошенко 
Марина 
Станіславі
вна 

11 16.08. 
1998 

Буринська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №  3 
Буринської міської ради 
Сумської області 

66,61 ІІІ 

12.Базилевич 
Олександр 
Віталійови
ч 

11 25.08 
1998 

Конотопська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 10 
Конотопської міської ради 
Сумської області 

66,23 ІІІ 

13.Небилиця 
Крістіна 
Вікторівна 

11 25.07. 
1998 

Шосткинський навчально-
виховний комплекс: 
спеціалізована школа  
І-ІІ ступенів – ліцей 
Шосткинської міської ради 
Сумської області 

60,45 ІІІ 
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СПИСОК УЧИТЕЛІВ, 
ЯКІ ПІДГОТУВАЛИ ПРИЗЕРІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ 

ОЛІМПІАДИ З ЕКОЛОГІЇ У 2014-2015 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 
 

1.  Колодяжна  
Людмила Миколаївна 

Бугруватська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Охтирської районної ради   

2.  Козлова  
Наталія Андріївна 

Середино-Будська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 1 Середино-Будської районної 
ради  

3.  Дяченко  
Лариса Леонідівна 

Гринівський навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад 
Недригайлівської районної ради  

4.  Сахнюк  
Людмила Іванівна  

Кролевецька загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 6 Кролевецької районної ради  

5.  Надточий  
Руслана Анатоліївна 

Конотопська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 3 Конотопської міської ради 
Сумської області 

6.  Ащеулова  
Інна Петрівна  

Глухівська загальноосвітня школа-інтернат  
І-ІІІ ступенів імені М.І.Жужоми  
Сумської обласної ради 

7.  Литовка  
Володимир 
Вікторович 

Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 5 Роменської міської ради  

8.  Литвиненко  
Антоніна Вікторівна 

Буринська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 3 Буринської міської ради Сумської області 

9.  Котькало  
Євгенія Сергіївна 

Великочернеччинська спеціалізована  школа  
І-ІІІ ступенів Сумської районної ради  

10.  Сушкова  
Світлана Анатоліївна 

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів  
№ 10 імені Героя Радянського Союзу О. Бутка 
м. Суми  

11.  Горшеніна  
Світлана Павлівна 

Конотопська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 10 Конотопської міської ради  

12.  Бацура  
Олександрівна 
Єгорівна 

Шосткинський навчально-виховний комплекс: 
спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей 
Шосткинської міської ради  
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Сумська  обласна  державна  адміністрація 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ І НАУКИ 
НАКАЗ 

 
10.03.2015                                                   м. Суми                                                      № 152-ОД 
 
Про участь учнів   
у IV етапі Всеукраїнської  
учнівської олімпіади з 
екології 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України  
від 06.03.2015 № 248 «Про проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з навчальних предметів у 2014-2015 навчальному році», з метою 
участі учнів області у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 
НАКАЗУЮ: 

1. Направити до м. Рівне з 11 до 17.03.2015 для участі у IV етапі 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології команду учнів у складі: Друзь 
Юлія Віталіївна, учениця 10 класу Бугруватської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів Охтирської районної ради Сумської області, Наталич Ярослав 
Сергійович, учень 11 класу Конотопської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 
№ 3 Конотопської міської ради Сумської області. 

2. Призначити керівником Киричко Яну Володимирівну, спеціаліста 
навчально-методичного відділу дистанційної освіти Сумського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти. 

3. Відповідальність за збереження життя та здоров’я дітей у дорозі, 
дотримання правил техніки особистої безпеки під час проведення олімпіади 
покласти на Киричко Яну Володимирівну. 

4. Витрати, пов’язані з участю в олімпіаді, провести за рахунок коштів  
Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
 
Директор Департаменту 
освіти і науки 

 
О.І.Попова 

 
 
 
 
 
 
 

Підпис наявний в оригіналі 
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ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦЯ ІV ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ЕКОЛОГІЇ – ДРУЗЬ ЮЛІЮ! 

 
З 12 по 16 березня 2015 року у м. 

Рівне проходила V Всеукраїнська 
учнівська олімпіада з екології. Понад 
півсотні учасників у складі 25 команд 
змагались за звання кращого знавця 
екології в країні. Серед них – 34 
десятикласника та 39 учнів 11 класу. У 
підсумку журі обрало шість абсолютних 
переможців, які посіли перше місце, 13 – 
здобули друге місце та 18 учасників – 
посіли третє місце.  

Команду Сумської області 
представляли учні, що показали найвищий 

результат на ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади                      
з екології:  

 Друзь Юлія Віталіївна, учениця 10 класу Бугруватської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Охтирської районної ради; 

 Наталич Ярослав Сергійович, учень 11 класу Конотопської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 Конотопської міської 
ради.  

Для школярів були створені належні умови для роботи та відпочинку: 
проживали та змагалися учасники на базі Рівненського обласного ліцею.  

Олімпіада проходила у два тури – практичний та теоретичний. 
Найвідповідальніший етап змагання екологів – захист власних екологічних 
проектів. Учасники олімпіади повинні були не тільки провести наукове 
дослідження певної екологічної проблеми, а й запропонувати шляхи їх 
вирішення. Тематика проектів різноманітна. Це – дослідження особливостей 
біоіндикаційних об’єктів, радіаційного фону; визначення ступеня адаптивності 
інвазійних видів; продуктивність агроценозів. Теми проектів представників 
Сумської області досить оригінальні:  

–  «Особливості популяцій Lucanus cervus cervus в Охтирському 
районі» (Друзь Юлія); 

– «Видова різноманітність комах-некробіонтів прибережної зони                
р. Сейм та їх значення в біоценозі» (Наталич Ярослав). 

Кожен із учнів-учасників мав можливість стисло донести до членів 
компетентного журі зміст своєї роботи, відстояти власну позицію і вийти 
переможцем. 

Спільним рішенням оргкомітету та журі переможцями визнані 
найдостойніші з учасників, у тому числі представник Сумської області – Друзі 
Юлія, яка отримала диплом ІІІ ступеня.  

Вітаємо переможця! 
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