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ВСТУП  

 

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 

заклади вищої освіти, 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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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 

УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ЕКОЛОГІЇ 

 

Порядок організації та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад, 

їх організаційне, методичне та фінансове забезпечення, порядок участі й 

визначення переможців визначає Положення про Всеукраїнські учнівські 

олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти 

науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси 

фахової майстерності. 

Процес організації та проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

екології у 2019-2020 н.р. побудовано відповідно до нормативних документів: 

1. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

22.09.2011 № 1099. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 

17.11.2011 за № 1318/20056; із змінами, внесеними згідно з наказами 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.01.2012 № 29, від 

26.03.2012 № 360 «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». 
 

2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.08.2019 № 1077 «Про 

проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних 

предметів у 2019-2020 навчальному році». 
 

3. Наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації від 01.10.2019 № 596-ОД «Про проведення І-ІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у  

2019-2020 навчальному році». 
 

4. Наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації від 18.12.2019 № 801-ОД «Про проведення ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад та участь команд учнів Сумської області в 

ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2019-2020 навчальному році». 
 

5. Лист Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти від 23.10.2019 № 641/11-10 «Графік проведення ІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад у 2019-2020 навчальному році, рекомендації, критерії 

оцінювання та завдання щодо підготовки учнів до олімпіад». 
 

6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.02.2020 № 244 «Про 

проведення ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів у 2019-2020 навчальному році». 
 

7. Лист Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної 

адміністрації від 26.02.2020 № 626-41/2020 «Про проведення ІV етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології у 2019-2020 навчальному році». 
 

8. Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2020 № 525 «Про 

скасування ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад». 
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ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ  

ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ЕКОЛОГІЇ     

У 2019-2020 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. 

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. 

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології є очною формою 

змагань (пункт 1.11 чинного Положення).  

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології проведено відповідно 

до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації від 01.10.2019 № 596-ОД «Про проведення І-ІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у                      

2019-2020 навчальному році». 

ІІ етап олімпіади складається з двох турів: теоретичного та практичного. 

Теоретичний тур олімпіади включав 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 було проведено у формі стендової сесії – захисту 

плакатів, виконаних учасниками змагань за індивідуальною тематикою.  

Стендову сесію рекомендовано організовувати за такою схемою: 

 учасникам необхідно мати при собі стенд – місце, де буде розміщено 

постер; 

 усім стендам слід надати постійні номери; 

 члени журі розподіляються на групи. Кожна група по одному разу 

заслуховує захист проєкту кожним учасником; 

 усі групи членів журі працюють одночасно, починаючи обхід всіх 

стендів за номерами з різних точок (наприклад, перша група починає роботу з 

проєкту   № 1, друга – № 6, третя – № 12, четверта – № 18); 

 захист проєкту 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 проєктів кожного 

учасника індивідуально кожним членом журі. 
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Критерії оцінювання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з екології у 2019-2020 навчальному році 

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 (максимальна кількість балів за 

теоретичний    тур – 25 балів). 

У процесі оцінювання захисту проєктів має бути враховано наступне: 

– наскільки добре учень розуміє свій проєкт; 

– наскільки добре учень володіє науковою термінологією та методами; 

– детальність і точність документованості дослідження; 

– чи найкращим чином було виконано експериментальні процедури. 

Критерії оцінювання проєктів 

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 та теоріями, що 

стосуються проєкту? 

– Чи достатньо було часу для виконання проєкту? 

– Чи ознайомлений учень з науковою літературою, в галузі, якій було 

присвячено його проєкт? 

 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 проєкті його етапів. 

– Ясність вихідних даних та  одержаних результатів. 
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– Чіткість оформлення друкованої версії проєкту. 

– Відображення проєкту на стенді. 

«Екологічність» та практичність проєкту (20 балів) 

– Якою мірою проєкт стосується проблем екології чи охорони довкілля? 

– Наскільки практичним є проєкт? 

 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. 
 

 

Завдання та рекомендації щодо підготовки учнів  

до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології  

 Проєкт 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 проєкту:  

– титульна сторінка;  

– тези роботи;  

– зміст; 

– основний текст («Список скорочень», «Вступ», «Матеріали та методи 

досліджень», «Результати», «Висновки». Можливий також розділ «Пропозиції» 

чи «Впровадження»);   

– список використаних джерел. 

Перелік тем, які доцільно опрацювати та які будуть охоплені тестами: 

системна організація живої природи; неорганічні речовини живих організмів; 

організм як біосистема: структурні елементи і основні процеси; організм і 

середовище його існування; популяційно-видовий рівень організації живої 

природи; біосферний рівень організації життя; біорізноманітність; промислове 

природокористування; проблема забруднення природного середовища; екологія 

і здоров’я. 
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ЗАВДАННЯ ІІ ЕТАПУ  

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ЕКОЛОГІЇ 

2019-2020 Н.Р. 

 

10 КЛАС 

ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР 

ДАЙТЕ ПОВНУ ВІДПОВІДЬ НА ЗАПИТАННЯ 

Чому ланцюги живлення не можуть бути надто довгими? (4 бали) 

ТЕСТОВИЙ ТУР 

Тести групи А 

(Серед відповідей вірна одна; кожне питання оцінюється в 0,25 бала) 

А1. Основоположником вчення про ноосферу є:  

а) В. Кубійович;  

б) О. Смакула;  

в) М. Вавилов;  

г) В. Вернадський.  
А2. Природна, особливо цінна територія, де забороняється будь-яка 

господарська діяльність і присутність людей з метою збереження в 

первісному стані природи це: 

а) заказник;  

б) заповідник;  

в) національний парк;  

г) пам’ятка природи.  

А3. Визначте, як називається ділянка середовища, яку займає біоценоз:  

а) ареал;  

б) біотоп;  

в) еконіша;  

г) ландшафт.  

А4. Щільність ґрунту впливає на розподіл наземних тварин, які 

використовують ґрунт: 

а) у якості притулку від хижаків;  

б) для випаровування надлишків води;  

в) для внутрішньо популяційних контактів; 

г) при виведенні токсичних продуктів обміну. 

А5. Види, які мають обмежений ареал існування називають:  

а) ендеміками;  

б) біоіндикаторами;  

в) ефемероїдами;  

г) інтродуцентами.  

А6. Усі форми співіснування різних видів організмів – це:  

а) анабіоз;  

б) фотоперіодизм;  

в) симбіоз;  
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г) адаптація.  

А7. Під екологічною катастрофою розуміють: 

а) певні порушення природного середовища, що привели до зниження 

біологічної продуктивності; 

б) певні порушення природного середовища, що привели до зниження 

біологічного різноманіття; 

в) повне порушення екологічної рівноваги в екосистемах; 

г) суттєве порушення екологічної рівноваги в екосистемах, що потребують 

значних витрат на їх відновлення.  

А8. Зазначте, які види називаються зникаючими:  

а) ті, які в недалекому майбутньому можуть бути зараховані до категорії 

зникаючих, якщо не вжити негайних заходів для їх збереження;  

б) ті, які перебувають під загрозою зникнення, збереження яких малоймовірне, 

якщо триватиме дія чинників, що негативно впливають на стан їхніх популяцій;  

в) ті, яким у даний час не загрожує зникнення, хоча в наслідок їхньої незначної 

чисельності або обмеженого ареалу така загроза може виникнути за 

несприятливих змін середовища існування; 

г) ті, стан популяцій яких, завдяки вжитим заходам охорони, не викликає 

стурбованості.   

А9. Для забезпечення колообігу речовин екосистеми необхідна наявність 

таких складових, як: 

а) біогенні елементи, продуценти, консументи, редуценти;  

б) продуценти, сапротрофи, консументи, паразити;  

в) продуценти, редуценти, консументи;  

г) біогенні елементи, продуценти, консументи 

А10. Зелені рослини, деякі прокаріоти та одноклітинні тварини здатні до 

фотосинтезу завдяки променям:  

а) інфрачервоним;  

б) ультрафіолетовим;  

в) видимим;  

г) усім переліченим.  

А11. Основним типом територій, що особливо охороняються, є: 

а) заказники; 

б) природні парки; 

в) біосферні заповідники;  

г) національні парки. 

А12. Єдиний природний комплекс, утворений живими організмами й 

навколишнім середовищем, в якому вони існують і де всі компоненти 

пов’язані обміном речовин, енергії та інформації це: 

а) біоценоз;  

б) екосистема;  

в) агроценоз 

г) сукцесія. 
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А13. Скільки національних природних парків існує на території Сумської 

області? 

а) 1;  

б) 2;  

в) 3;    

г) 5.  

А14. Систему тривалих спостережень за змінами екосистем та біосфери 

називають: 

а) моделюванням;  

б) моніторингом;  

в) модифікацією;  

г) меліорацією.  

А15. В умовах урбанізації (великого міста) відбуваються такі зміни 

абіотичних факторів: 

а) зниження температури, збільшення швидкості вітру й кислотності; 

б) підвищення температури й швидкості вітру, зниження кислотності; 

в) зниження температури й швидкості повітря,  

г) підвищення температури, зниження швидкості вітру, підвищення 

кислотності.  

А16. Унесення фізичних, хімічних, біологічних речовин (або збільшення їх 

концентрацій ), які негативно впливають на людину та тварин називають: 

а) меліорацією;  

б) забрудненням;  

в) біоконцентрацією;  

г) біодеградацією. 

А17. Чому нерідко за допомогою отрутохімікатів не можна винищити 

комах-шкідників? 

а) отрутохімікати не мають максимально можливої специфічності;  

б) отрутохімікати легко руйнуються; 

в) частина популяції комах-шкідників стійка до отрутохімікату; 

г) всі відповіді правильні; 

д) всі відповіді неправильні. 

А18. Який з первоцвітів Червоної книги України, що зустрічається на 

території Сумської області, зображено на 

малюнку? 

а) тюльпан дібровний;  

б) підсніжник білосніжний;   

в) сон чорніючий;  

г) шафран сітчастий. 

А19. Збільшення вмісту якого газу в 

атмосфері спричинює «парниковий ефект»: 

а) кисню;  

б) азоту;  

в) вуглекислого;  
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г) чадного. 

А20. Яку назву має перехідна зона від одного біогеоценозу до іншого?  

а) сукцесія;  

б) екотоп;  

в) біотоп;  

г) літораль.  

А21.  Функції продуцентів у водних екосистемах можуть виконувати деякі 

види: 

а) бактерій;  

б) молюсків;  

в) грибів;  

г) промислових риб.  

А22. Успішність запилення в найменшому ступені визначається 

біотичними екологічними факторами у: 

а) анемофільних рослин;  

б) ентомофільних рослин;  

в) орнітофільних рослин;  

г) хіроптерофільних рослин.  

А23. Установлювати межі біогеоценозу потрібно за: 

а) місцеперебуванням;  

б) геоценозом;  

в) зооценозом;  

г) фітоценозом.  

А24. Основними природними факторами, що впливають на численність 

людських популяцій є: 

а) особливості рельєфу місцевості; 

б) харчові ресурси та хвороби;  

в) особливості клімату; 

г) географічне положення держави.  

А25. Причина біологічного забруднення навколишнього середовища: 

а) радіонукліди; 

б) важкі метали; 

в) карбон (ІV) оксид; 

г) патогенні мікроорганізми  

А26. Причина загибелі водних організмів під час розлиття нафти: 

а) швидкий розклад нафтопродуктів; 

б) обмеження обміну газами між атмосферою та водним середовищем;  

в) випадіння кислотних дощів; 

г) розчинення нафти у воді 

А27. Місто відрізняється від природної екосистеми наступним показником: 

а) має більш інтенсивний обмін речовин на одиницю площі; 

б) потребує більшого надходження речовин та енергії ззовні; 

в) є постачальником потужного потоку відходів; 

г) всі відповіді вірні.  



13 

 

А28. Вид забруднення навколишнього середовища, внаслідок якого 

порушується природна освітленість: 

а) фізичне;  

б) хімічне; 

в) біологічне; 

г) механічне 

А29. Характерною рисою ноосфери є: 

а) протистояння людини природі; 

б) екологізація всіх сфер життя;  

в) незалежність процесів у біосфері від діяльності людини; 

г) непорозуміння між країнами за основними питаннями сучасності 

А30. Визначте птаха, якого занесено до Червоної книги України: 

а) дятел звичайний; 

б) чернь червонодзьоба;  

в) синичка блакитна; 

г) зозуля. 

Тести групи Б 

(Вірних відповідей одна чи кілька; кожне питання оцінюється 0,5 бала) 

Б1. Які з наведених рослин занесені до Червоної книги України:  

а) сальвінія плаваюча;  

б) тирлич;  

в) тис ягідний;  

г) лілія лісова;  

д) тюльпан двоквітковий.  

Б2. До національних природних парків відносять: 

а) Деснянсько-Старогутський;  

б) Синевир;  

в) Гетьманський;  

г) Чорноморський; 

д) Сколівські Бескиди 

Б3.Оптимізація навколишнього середовища людини здійснюється з метою: 

а) забезпечення найкращого стану здоров’я людини;  

б) найбільш повного задоволення потреб при одночасному збереженні якості 

навколишнього середовища;  

в) прискорення темпів зростання міського населення; 

г) відкриття нових родовищ корисних копалин.  

Б4. Зазначте, які зміни відбуваються при сукцесії у біогеоценозах:  

а) поступальні;  

б) зростає видове різноманіття;  

в) зменшується споживання первинної продукції; 

г) зростає споживання первинної продукції;  

д) розгалужується трофічна сітка.  

Б5. Які з даних природних ресурсів є відновлюваними: 

а) кам’яне вугілля;  
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б) лікарські трави;  

в) нафта;  

г) мінеральна вода;  

д) родючість ґрунтів.  

Б6. Типи ланцюгів живлення є: 

а) виїдання;  

б) детритні;  

в) довгі;  

г) короткі;  

д) розгалужені.  

Б7. Які з зазначених видів фауни України інтродуковані штучно? 

а) нутрія;  

б) ондатра;   

в) бобер;  

г) олень плямистий;  

д) олень шляхетний.  

Б8. Укажіть, які види, занесені до Червоної книги України, належать до 

типу Членистоногі: 

а) широкопалий річковий рак;  

б) жовтопуз;  

в) джміль пахучий;  

г) махаон;  

д) жук-олень.  

Б9. На які з перелічених видів тварин, занесених до Переліку видів рослин, 

тварин і грибів, що підлягають особливій охороні на території Сумської 

області заборонено полювання, а також їх виловлювання, розорення і 

порушення місць проживання: 

а) ласка;  

б) лось європейський;  

в) борсук;  

г) лисиця звичайна;  

д) вовк.  

Б10. Унаслідок різкого зростання кількості пінгвінів в Антарктиці: 

а) кількість білих ведмедів почне збільшуватися;  

б) кількість морських леопардів почне збільшуватися;  

в) кількість морських леопардів почне зменшуватися; 

г) кількість поморників почне збільшуватися;  

д) кількість косаток почне зменшуватися.  

Б11. До Червоної книги України занесені такі представники ряду 

Парнокопитні як:  

а) зубр;  

б) лось;  

в) олень благородний; 

г) лань;  
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д) гвинторогий баран.  

Б12. Укажіть рівні організації живого, які вивчає екологія:  

а) клітинний і тканинний;  

б) біогеоценотичний;  

в) органний і організмовий;  

г) біосферний;  

д) популяційно-видовий.  

Б13. Визначте, які види ссавців належать до стенотермних організмів:  

а) слон;  

б) білий ведмідь;  

в) вовк;  

г) вівцебик;            

д) гепард.  

Б14. До симбіотичних відносин належать:  

а) співжиття водоростей і грибів;  

б) відкладання зозулею яєць в гнізда інших птахів;  

в) поїдання шпаками дощових черв’яків;  

г) співжиття актинії і рака-самітника;  

д) життя джгутиконосців у кишечнику термітів.   

Б15. Яким організмам не потрібне сонячне світло: 

а) хемосинтезуючі бактерії;  

б) ламінарія;  

в) червоні водорості;  

г) рослини найнижчих ярусів тропічних лісів;  

д) синьо-зелені водорості.   

Тести групи В 

(Завдання на встановлення відповідності; кожне питання оцінюється в 2 бали. 

Заповніть матриці відповідей у відповідності до вимог завдань) 

В1. Із термінів та характеристик складіть пари так, щоб вийшли 

правильні твердження, що розкривають визначення термінів. 
 

Термін Характеристика 

А Непоновні ресурси 

Б Незамінні ресурси 

В Матеріальні ресурси 

Г Виснажені ресурси 

 

 

 

1. Природні ресурси, кількість яких знизилася до 

міри економічної недоцільності 

2. Накопичення в ході економічної діяльності 

багатства на службі в суспільстві 

3. Природні ресурси, що не самовідновлюються в 

процесі колообігу  речовин в біосфері за час, 

сумірний з темпом господарської діяльності 

людини 

4. Природні ресурси, які не можуть бути замінені 

іншими ні практично, ні теоретично 
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В2. Установіть відповідність між видом забруднення та забруднюючим 

чинником: 

Вид Чинник  

А  Фізичне 

Б   Хімічне 

В   Біологічне 

Г   Природне 

1. Мікроорганізми 

2. Виверження вулкана 

3. Кислотні дощі 

4. Підвищення рівня радіоактивного фону 

В3. Установіть відповідність між групами в екологічній системі озера та 

організмами: 

Групи організмів Організми  

А  Продуценти 

Б   Консументи 

В   Редуценти 

 

1. Ціанобактерії 

2. Бактерії гниття 

3. Віруси 

4. Пуголовки 

Максимальна кількість балів – 25 

 

11 КЛАС 

ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР 

ДАЙТЕ ПОВНУ ВІДПОВІДЬ НА ЗАПИТАННЯ 

Скільки людей протягом року зможуть прогодуватися з 1 га морської 

акваторії, багатої планктоном, якщо людині на рік необхідно отримати з їжею 

4,19·106 кДж енергії? Біопродуктивність 1 м2 акваторії становить 600 г/ м2/рік, а 

1 г сухої речовини акумулює в середньому 20 кДж енергії (4 бали). 
 

ТЕСТОВИЙ ТУР 

Тести групи А 

(Серед відповідей вірна одна; кожне питання оцінюється в 0,25 бала) 

А1. Кому з вчених світу належить ідея створення Червоної книги: 

а) В.Вернадському; 

б) М. Вавилову; 

в) П. Скотту;  

г) А. Тенслі. 

А2. Визначте, як називається ділянка середовища, яку займає біоценоз:  

а) ареал;  

б) біотоп;   

в) еконіша;  

г) ландшафт.  

А3. 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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А4. До якої екологічної групи належить хламідомонада: 

а) бентос; 

б) нейстон; 

в) перифітон; 

г) планктон. 

А5. Серед перелічених нижче антропогенних процесів оберіть 

наймаштабніший: 

а) видобуток гірських порід; 

б) аерозолі, газові викиди;  

в) побутові і виробничі скидові води; 

г) пил індустіальний. 

А6. Конвалія, квасениця, які ростуть в умовах помірної вологості, це – : 

а) гідрофіти; 

б) гігрофіти; 

в) ксерофіти; 

г) мезофіти. 

А7. Види, які мають обмежений ареал, називають: 

а) ендеміками;  

б) ефемероїдами; 

в) біоіндикаторами; 

г) інтродуцетами. 

А8. Яке з явищ не пов’язане з наслідками популяційних хвиль? 

а) зростання генетичної однорідності (гомозиготності) популяції; 

б) збереження алелей, що знижують життєздатність особин; 

в) зміна генофонду в різних популяціях; 

г) панміксія.  

А9. Укажіть назву екосистеми, не здатної до саморегуляції: 

а) море;  

б) тайга;  

в) озеро;  

г) пшеничне поле.  

А10. Визначте найменш продуктивну природну зону в континентальній 

частині біосфери: 

а) степ; 

б) тропічний ліс; 

в) тайга; 

г) тундра. 

А11. В умовах урбанізації (великого міста) відбуваються такі зміни 

абіотичних факторів: 

а) зниження температури, збільшення швидкості вітру й кислотності; 

б) підвищення температури й швидкості вітру, зниження кислотності; 

в) зниження температури й швидкості повітря,  

г) підвищення температури, зниження швидкості вітру, підвищення 

кислотності.  
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А12. Вид забруднення навколишнього середовища, внаслідок якого 

накопичуються сполуки Плюмбуму: 

а) фізичне; 

б) хімічне;  

в) біологічне; 

г) механічне. 

А13. Щільність ґрунту впливає на розподіл наземних тварин, які 

використовують ґрунт: 

а) у якості притулку від хижаків;  

б) для випаровування надлишків води;  

в) для внутрішньо популяційних контактів; 

г) при виведенні токсичних продуктів обміну. 

А14. Скільки національних природних парків існує на території Сумської 

області? 

а) 1;   б) 2;   в) 3;    г) 5.  

А15. Яку назву має перехідна зона від одного біогеоценозу до іншого?  

а) сукцесія;  

б) екотоп;  

в) біотоп;  

г) літораль.  

А16. Укажіть, що таке екологічна валентність: 

а) ступінь пристосованості організмів до змін умов середовища;  

б) граничні розміри популяції одного виду; 

в) мінімальна інтенсивність розмноження в даних умовах;  

г) максимальна густота популяції. 

А17. Основними природними факторами, що впливають на численність 

людських популяцій є: 

а) особливості рельєфу місцевості; 

б) харчові ресурси та хвороби;  

в) особливості клімату; 

г) географічне положення держави.  

А18.  Процес підготовки рослин до перенесення ними морозів полягає у: 

а) припиненні росту;  

б) денатурації білків;  

в) синтезі жирів;  

г) накопиченні цукрів.  

А19. Винесення труби, що відводить стічні води на 100 м від берега у 

водоймище, використовується: 

а) кращого розсіювання стічних вод; 

б) зменшення викидів у водоймище; 

в) зниження навантаження на безпосередньо прилеглу територію; 

г) підвищення економічних показників підприємства 
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А20. Умови дії фактора, при яких можливе існування, але ріст і 

розмноження не відбувається, утворюють: 

а) зону оптимуму;  

б) зону песимуму;  

в) зону нормальної життєдіяльності;  

г) межі витривалості.  

А21. Визначте правильно складений пасовищний ланцюг живлення: 

а) трава – зелений коник – жаба – вуж;  

б) леопард – газель – трава; 

в) трава – заєць – орел – жаба; 

г) перегній – дощовий черв'як – землерийка – горностай. 

А22. «Плівки життя» утворюються на межі розділу наступних середовищ: 

а) атмосфера – літосфера – гідросфера;  

б) атмосфера – педосфера; 

в) атмосфера – гідросфера – надра землі; 

г) техносфера – гідросфера – літосфера 

А23. Укажіть до якої групи організмів відносяться хемоавтотрофні 

бактерії: 

а) редуценти; 

б) продуценти;  

в) консументи І порядку; 

г) консументи ІІ порядку. 

А24. Причина загибелі водних організмів під час розлиття нафти: 

а) швидкий розклад нафтопродуктів; 

б) обмеження обміну газами між атмосферою та водним середовищем;  

в) випадіння кислотних дощів; 

г) розчинення нафти у воді. 

А25. Вид забруднення навколишнього середовища, внаслідок якого 

порушується природна освітленість: 

а) фізичне;  

б) хімічне; 

в) біологічне; 

г) механічне. 

А26. Здатність екосистеми до підтримки динамічної рівноваги 

називається:  

а) гомеостазом;  

б) виживаністю  

в) щільністю;  

г) дигресією.  

А27. Звіт даних про будь які біологічні ресурси, форми та можливості їх 

використання в господарській діяльності – це: 

а) моніторинг;  

б) кадастр;  

в) угода;  
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г) конвенція.  

А28. Незамерзання водоймищ в холодну пору року - одна з ознак:  

а) теплового забруднення водоймища;  

б) природної евтрофікації водоймища;   

в) здорового стану водоймища; 

г) засмічення поверхневого водоймища. 

А29. Які ссавці занесені до Червоної книги України? 

а) козуля, ондатра; 

б) лисиця, заєць-русак; 

в) тхір степовий, кіт лісовий;  

г) тапір рівнинний, носоріг білий. 

А30. Байдужі до умов освітленості: 

а) мікобіонти;  

б) фотофоби; 

в) фотофіли;  

г) гігрофіли. 

Тести групи Б 

(Вірних відповідей одна чи кілька; кожне питання оцінюється 0,5 бала) 

Б1. Які з наведених рослин занесені до Червоної книги України?:  

а) сон-трава велика;  

б) тирлич;  

в) вудсія альпійська;  

г) лілія лісова;  

д) тюльпан двоквітковий.  

Б2. До заповідників національного значення належать: 

а) Чорноморський;  

б) Деснянсько-Старогутський;  

в) Дунайські плавні;  

г) Розточчя;  

д) Український степовий. 

Б3. Укажіть, де в основному міститься на Землі прісна вода: 

а) у льодовиках Гренландії та Антарктиди;  

б) у морях і океанах;  

в) у мінеральних джерелах; 

г) у айсбергах та снігах гірських вершин.   

Б4. Серед основних екологічних проблем Світового океану можна назвати 

наступні:  

а) опріснення морської води;  

б) значна експлуатація біологічних ресурсів;  

в) інтенсивне судоходство;  

г) експлуатація мінеральних ресурсів шельфів;  

д) розлив нафти під час перевезення танкерами.  

Б5. Зазначте, які зміни відбуваються при сукцесії у біогеоценозах:  

а) поступальні;  
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б) зростає видове різноманіття;  

в) зменшується споживання первинної продукції; 

г) зростає споживання первинної продукції;  

д) розгалужується трофічна сітка.  

Б6. Які з даних природних ресурсів є відновлюваними: 

а) кам’яне вугілля;  

б) лікарські трави;  

в) нафта;  

г) мінеральна вода;  

д) родючість ґрунтів.  

Б7. Які з зазначених видів фауни України інтродуковані штучно? 

а) нутрія;  

б) ондатра;   

в) бобер;  

г) олень плямистий;  

д) олень шляхетний.  

Б8. Укажіть, які види, занесені до Червоної книги України, належать до 

типу Членистоногі: 

а) широкопалий річковий рак;  

б) жовтопуз;  

в) джміль пахучий;  

г) махаон;  

д) жук-олень.  

Б9. На які з перелічених видів тварин, занесених до Переліку видів рослин, 

тварин і грибів, що підлягають особливій охороні на території Сумської 

області заборонено полювання, а також їх виловлювання, розорення і 

порушення місць проживання: 

а) ласка;  

б) лось європейський;  

в) борсук;  

г) лисиця звичайна;  

д) вовк.  

Б10. Унаслідок різкого зростання кількості пінгвінів в Антарктиці: 

а) кількість білих ведмедів почне збільшуватися;  

б) кількість морських леопардів почне збільшуватися;  

в) кількість морських леопардів почне зменшуватися; 

г) кількість поморників почне збільшуватися;  

д) кількість косаток почне зменшуватися.  

Б11. До Червоної книги України занесені такі представники ряду 

Парнокопитні. як:  

а) зубр;  

б) лось;  

в) олень благородний; 

г) лань;  
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д) гвинторогий козел.  

Б12. Укажіть рівні організації живого, які вивчає екологія:  

а) клітинний і тканинний;  

б) біогеоценотичний;  

в) органний і організмовий;  

г) біосферний;  

д) популяційно-видовий.  

Б13. Визначте, які види ссавців належать до стенотермних організмів:  

а) слон;     

б) білий ведмідь;     

в) вовк;     

г) вівцебик;      

д) гепард.  

Б14. До симбіотичних відносин належать:  

а) співжиття водоростей і грибів;  

б) відкладання зозулею яєць в гнізда інших птахів;  

в) поїдання шпаками дощових черв’яків;  

г) співжиття актинії і рака-самітника;  

д) життя джгутиконосців у кишечнику термітів.   

Б15. Яким з наступних організмів не потрібне сонячне світло: 

а) хемосинтезуючі бактерії;  

б) ламінарія;  

в) червоні водорості;  

г) рослини найнижчих ярусів тропічних лісів;  

д) синьо-зелені водорості.   

Тести групи В 

(Завдання на встановлення відповідності; кожне питання оцінюється в 2 бали. 

Заповніть матриці відповідей у відповідності до вимог завдань.) 

В1. Установіть відповідність між видом забруднення та його джерелом: 

          Вид               Джерело 

А  Гідрологічне 

Б  Шумове  

В  Атмосферне 

Г  Ґрунтове  

1. Нафтопереробний завод 

2. ТЕС 

3. Тютюновий дим 

4. Перерва в школі  

В2. Установіть відповідність між групами в екологічній системі лісової 

галявини та організмами: 

Організми          Групи організмів в екосистемі 

А  Лисиця 

Б  Нориця 

В  Трутовик 

Г  Мати-й мачуха 

 

1. Продуценти  

2. Консументи першого порядку 

3. Консументи другого порядку 

4. Консументи третього порядку 

5. Редуценти 
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В3. Установіть відповідності між методами екологічних досліджень та їх 

визначеннями: 

А спостереження;  

Б екологічний експеримент;  

В екологічний моніторинг; 

Г моделювання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. проведення польових та лабораторних 

досліджень з метою перевірки наукових 

припущень, накопичення наукових даних; 

2. створення штучних моделей екосистем з 

метою їх вивчення, перевірки передбачуваних 

наслідків їхньої діяльності; 

3. накопичення даних про біологічні об’єкти та 

опис особливостей їх життєдіяльності, 

організації, будови тощо; 

4. постійне спостереження за станом біологічних 

об’єктів, перебігом певних процесів у 

конкретних біогеоценозах чи біосфері; 

5. статистична обробка екологічних даних. 

 

Максимальна кількість балів – 25 
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ВІДПОВІДІ ДО ЗАВДАНЬ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ 

ОЛІМПІАДИ З ЕКОЛОГІЇ 

2019-2020 Н.Р. 
 

10 КЛАС 

ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР  

Відповідь на запитання (4 бали)  
Угруповання організмів, що входять до складу біогеоценозів, складаються з 

трьох груп компонентів: продуцентів, консументів, редуцентів. Всі вони пов'язані 

ланцюгами живлення. Кожна з ланок ланцюга живлення може використати лише 

5-15 % енергії харчів для побудови речовини свого тіла. Внаслідок неминучої 

втрати енергії кількість утворюваної органічної речовини в кожній наступній 

ланці зменшується. Таким чином, кожен ланцюг живлення містить, як правило, 

не більше 4-5 ланок, тому що внаслідок втрати енергії загальна біомаса кожної 

наступної ланки приблизно в 10 разів менша за попередню. Ця закономірність 

називається правилом екологічної піраміди. 

ТЕСТОВИЙ ТУР 

Завдання групи А 

(Серед відповідей правильна одна; кожне питання оцінюється в 0,25 бали) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г а б а а в г б а а 
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

в б б б г б а в в а 
 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

а а г б г б г а б б 
  

Завдання групи Б 
(Правильних відповідей одна чи кілька; кожне питання оцінюється 0,5 бала) 

 

1. а, б, в, г, д 9. а, б, в 

2. а, б, в, д 10. б, г 

3. а, б 11. а 

4. а, б, г, д 12. б, г, д 

5. б, д 13. а, б, г, д 

6. а, б 14. а, г, д 

7. а, б, г 15. а 

8. а, в, г, д  
 

Завдання групи В 

В1. (2 бали)   

А-3, Б-4, В-2, Г-1. 

В2. (2 бали) 

А-4, Б-3, В-1, Г-2. 

В3. (2 бали) 

А-1, Б-4, В-2. 
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11 КЛАС 

ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР  

Відповідь на завдання (4 бали)  

1. Визначаємо енергетичну продуктивність 1 га планктону протягом року з 1 

га моря, багатого планктоном: 

(600г/м2 · 20 кДж/г) · 10 000 м2 = 120 000 000 кДж. 

2. Визначаємо, скільки людей зможуть прогодуватись протягом року з 1 га 

моря, багатого планктоном: 

120 000 000 кДж : 4 190 000 кДж = 29 (чоловік). 

Відповідь: 29 людей протягом року зможуть прогодуватися з 1 га морської 

акваторії, багатої планктоном. 

 

ТЕСТОВИЙ ТУР 

 Завдання групи А  

(Серед відповідей правильна одна; кожне питання оцінюється в 0,25 бали) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в б в г б г а г г г 
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

г б а б а а б г - б 
 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

а а б б а а б а в а 

 

Завдання групи Б 

(Правильних відповідей одна чи кілька; кожне питання оцінюється 0,5 бала) 

1. а, б, в, г, д 9. а, б, в 

2. а, в, г, д 10. б, г 

3. а, г 11. а 

4. б, в, г, д 12. б, г, д 

5. а, б, г, д 13. а, б, г, д 

6. б, д 14. а, г, д 

7. а, б, г 15. а 

8. а, в, г, д  

 

Завдання групи В 

В1. (2 бали)   

А-2, Б-4, В-2,3, Г-1,2. 

В2. (2 бали) 

А-3, Б-2, В-5, Г-1. 

В3. (2 бали) 

А-3, Б-1, В-4, Г-2. 
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СКЛАД ЖУРІ  

ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ЕКОЛОГІЇ 

У 2019-2020 Н.Р. 

 

Голова журі – Лазненко Дмитро Олексійович, керівник 

наукового центру прикладних екологічних 

досліджень Сумського державного університету; 

 

Заступник голови журі – Торяник Валентина Миколаївна, доцент кафедри 

загальної біології та екології Сумського 

державного педагогічного університету            

імені А.С. Макаренка; 

 

Секретар – Кісільова Марина Вікторівна, методист з біології, 

екології, природознавства та основ здоров’я 

навчально-методичного відділу координації 

освітньої діяльності та професійного розвитку 

комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти; 

 

Члени журі 

Бондарєва  

Людмила Миколаївна 

– доцент кафедри екології і ботаніки Сумського 

національного аграрного університету, кандидат 

біологічних наук; 

 

Боровик  

Володимир 

Миколайович 

– заступник директора з навчально-методичної 

роботи Сумського міського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді; 

 

Данько  

Ярослав Миколайович 

– доцент кафедри загальної біології та екології 

Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка; 

 

Жатова  

Галина Олексіївна 

– доцент кафедри екології і ботаніки Сумського 

національного аграрного університету; 

 

Кантур  

Ірина Федорівна 

– учитель біології Сумської спеціалізованої школи       

І-ІІІ ступенів № 1 імені В. Стрельченка м. Суми; 
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Кисла Олена 

Олександрівна 

 

– 

 

учитель біології Сумської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 23 м. Суми; 

 

Трунова Інна 

Олександрівна 

– доцент кафедри прикладної екології Сумського 

державного університету; 

 

Успенська  

Валентина Миколаївна 

 доцент кафедри теорії і методики змісту освіти 

комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти; 

 

Яхненко 

Олена Миколаївна 

 асистент кафедри прикладної екології Сумського 

державного університету; 
 

Експерт-консультант – Москаленко Микола Павлович, доцент кафедри 

загальної біології та екології Сумського 

державного педагогічного університету                  

імені  А.С. Макаренка. 
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ЗАВДАННЯ ІІІ ЕТАПУ  

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ЕКОЛОГІЇ  

2019-2020 н.р. 
 

10 КЛАС 

ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР 

1. ДАЙТЕ ПОВНУ ВІДПОВІДЬ НА ЗАПИТАННЯ (3,5 бали) 

Укажіть назву (до роду) зображених на малюнку рослин, дайте їх 

морфологічний опис. Укажіть пристосування до умов середовища, у яких 

зустрічаються ці рослини. Назвіть екологічну групу за вибагливістю до вологи, 

до яких віднесено зображені рослин. 

ТЕСТОВИЙ ТУР 

Тести групи А 

(Серед відповідей правильна одна; кожне запитання оцінюється в 0,5 бала) 

А1. Місто майбутнього, місто-сад. Кому належить ця ідея?: 

а) Ле Шательє; 

б) В.І. Вернадському;  

в) Е. Говальду; 

г) Ле Корбюзьє. 

А2. Продуценти в екосистемі діброви: 

а) поглинають готові органічні речовини; 

б) утворюють органічні речовини; 

в) розкладають органічні речовини; 

г) виконують всі перераховані функції 

А3. Відповідно до технології вторинної переробки побутових відходів 

подрібненню і подальшій переплавці не підлягає: 

а) пластик; 

б) алюміній (тара); 

в) макулатура; 

г) скло (бій). 

А4. Чинник життя зелених рослин, який найчастіше зменшує врожай 

культурних рослин у південних областях України, де переважають 

найбільш плодючі ґрунти: 

а) температура; 

б) світло; 
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в) кисень, повітря; 

г) елементи живлення. 

А5. Укажіть можливі наслідки виверження вулкану з великою кількістю 

диму на рослини:  

а) зниження росту; 

б) посилення дихання;  

в) обмеження фотосинтезу;  

г) збільшення транспірації. 

А6. Назва негативного явища, яке може відбуватися зимою під товщею 

снігу при нестачі світла, кисню і температурі близько 0°С, коли у рослин 

уповільнюється ріст і дихання, знижується фотосинтез, витрачаються 

запаси асимілятів? 

а) льодова кірка; 

б) вимерзання;  

в) вимокання; 

г) випрівання. 

А7. Водяні тварини, існування яких можливе тільки на певній глибині за 

певного тиску води – це: 

а) стенотерми; 

б) стенофаги;  

в) стеногали; 

г) стенобати. 

А8. У якому місті вперше відбулася міжнародна конференція з охорони 

природи: 

а) Берлін; 

б) Берн; 

в) Делі; 

г) Токіо. 

А9. Чинники, які безпосередньо не пов’язані з діяльністю живої речовини, - 

це: 

а) абіотичні; 

б) біотичні;  

в) антропічні; 

г) техногенні. 

А10. Протягом останнього століття збільшення попиту на прісну воду було 

викликано в тому числі: 

а) збільшенням кількості гідроспоруд (ГЕС); 

б) скороченням кількості тропічних лісів; 

в) розширенням річкового і морського судноплавства; 

г) розширенням та інтенсифікацією поливного землеробства. 

А11. Хто вперше запропонував математичну модель, описуючу коливання 

чисельності в системі хижак-жертва? 

а) Ю. Лібіх;  

б) В. Докучаєв;  
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в) А. Вольтерра;  

г) І. Шмальгаузен.  

А12. Область екології, що вивчає взаємовідносини особин одного виду і 

різних видів між собою, називається: 

а) глобальною екологією;  

б) популяційною екологією;  

в) аутекологією; 

г) демекологією.  

А13. Нестача питної води в першу чергу обумовлена: 

а) зменшенням об’єму ґрунтових вод; 

б) парниковим ефектом; 

в) засоленням ґрунтів; 

г) забрудненням водойм. 

А14. Болотні екосистеми в процесі «болотного дихання» виділяють в 

атмосферу: 

а) кисень та азот; 

б) вуглекислий газ та метан; 

в) кисень та метан; 

г) сірчаний газ та кисень. 

А15. Штучне розселення виду у новий район поширення – це: 

а) реакліматизація; 

б) міграція;  

в) акліматизація; 

г) інтродукція. 

Тести групи Б 

(Правильних відповідей одна чи кілька; кожне запитання оцінюється в 1 бал) 

Б1. Позначте впливи паразита на організм хазяїна:  

а) постачання хазяїна їжею; 

б) постачання хазяїна вітамінами, виробленими паразитом; 

в) механічне пошкодження тканин хазяїна; 

г) перехоплення частини їжі в хазяїна; 

д) отруєння хазяїна продуктами обміну. 

Б2. Підвищення температури води у водоймах унаслідок теплового 

забруднення сприяє: 

а) посиленому розмноженню м’ясоїдних риб; 

б) прискоренню «цвітіння»; 

в) втраті водою розчиненого кисню; 

г) замиканню біотичного кругообігу; 

д) поглинанню кисню з атмосферного повітря. 

Б3. Бульбочкові бактерії є: 

а) автотрофами; 

б) гетеротрофами; 

в) сімбіотрофами; 

г) нітрифікаторами; 



31 

 

д) мутуалістами. 

Б4. Укажіть правильні відповіді класифікації відходів щодо безпечності: 

а) надзвичайно небезпечні речовини (IV клас небезпеки); 

б) високо небезпечні речовини (II клас небезпеки); 

в) помірно небезпечні речовини (III клас небезпеки); 

г) мало небезпечні речовини (I клас небезпеки); 

д) надзвичайно небезпечні речовини (I клас небезпеки). 

Б5. Що призводить до зменшення  площ сільськогосподарських угідь на 

Землі? 

а) ерозія ґрунтів; 

б) зменшення біорізноманіття; 

в) кислотні дощі; 

г) будівництво міст, промислових об’єктів, транспортних комунікацій; 

д) опустелювання. 

Б6. Найбільш вірогідною причиною поширення алергічних захворювань 

серед населення даної місцевості може бути потрапляння в навколишнє 

середовище відходів: 

а) тваринницького комплексу; 

б) білково-вітамінного комбінату;  

в) мідеплавильного комбінату; 

г) сталеплавильного заводу; 

д) деревопереробного заводу. 

Б7. До синантропних рослин (неофітів) належать: 

а) робінія псевдоакація;  

б) тополя чорна; 

в) бук східний; 

г) верба ламка;  

д) береза бородавчата.  

Б8. Які речовини є канцерогенними? 

а) бензопірен;  

б) азбестовий пил;           

в) чадний газ;  

г) метан;  

д) формальдегід. 

Б9. Паразитами рослин можуть бути:  

а) плоскі черви;  

б) стьожкові черви;         

в) кільчасті черви;  

г) круглі черви; 

д) членистоногі. 

Б10. Які заповідники України належать до біосферних:  

а) Карпатський;        

б) Медобори;  

в) Асканія-Нова;  
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г) Михайлівська цілина;  

д) Чорноморський. 

Тести групи В 

(Завдання на встановлення відповідності або послідовності, кожне запитання 

оцінюється в 2 бали) 

В1. Установіть 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 сучасним умова існування 

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 

В2. Запишіть назви трофічних рівнів і розподіліть літери наведених 

організмів за трофічними рівнями. Визначте тип живлення організмів 

різних трофічних рівнів: 

Трофічний рівень Літера Тип живлення 

   

   

   

   

А. Жук-гнойовик   Е. Дощовий черв’як   І. Коник 

Б. Пліснявий гриб мукор  Є. Чапля    К. Гадюка 

В. Кульбаба    Ж. Мох зозулин льон  Л. Кріт 

Г. Жаба    З. Калина    М. Зебра 

Д. Попелиця   И. Яструб-перепелятник Н. Сіркобактерія 

 

 Максимальна кількість балів – 25 

 

11 КЛАС 

ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР 

1. ДАЙТЕ ПОВНУ ВІДПОВІДЬ НА ЗАПИТАННЯ (3,5 бали) 

Учені встановили, що в кінці зими в гірському масиві на площі 50 км² 

жило 16 гірських баранів, з яких було 12 самок (дорослі барани не утворюють 

постійних пар). Щорічно одна самка в середньому приносить двох дитинчат. 

Середня смертність баранів (дорослих і дитинчат) на кінець року становить 

близько 30%.  

Визначте: 

1. чисельність баранів у кінці року; 

2. щільність (на 1 км²) у кінці року; 
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3. показник смертності (в особинах) за рік; 

4. показник народжуваності (в особинах) за рік. 

Дані занесіть у таблицю: 

чисельність баранів у кінці року, (особин)  

щільність у кінці року (особин/ км²)  

показник смертності (особин/рік)  

показник народжуваності (особин/рік)  

 

ТЕСТОВИЙ ТУР 

Тести групи А 

(Серед відповідей правильна одна; кожне запитання оцінюється в 0,5 бала) 

А1. Закон Ю. Лібіха має наступне визначення: 

а) діапазон між екологічним мінімумом і екологічним максимумом; 

б) витривалість організму визначається найслабшою ланкою у ланцюзі його   

екологічних потреб; 

в) дрібні організми утворюють меншу біомасу, ніж великі; 

г) витривалість організму визначається сильною ланкою  у ланцюзі його 

екологічних потреб. 

А2. Постійне надходження в атмосферу великих кількостей двоокисів 

сірки (SO2) та оксидів азоту (NO, NO2) призводять: 

а) до парникового ефекту; 

б) до випадіння кислотних дощів; 

в) до смогу; 

г) до порушення озонового шару. 

А3. Найбільше значення альбедо  має: 

а) океан;  

б) морська крига; 

в) хвойний ліс; 

г) свіжий сухий сніг. 

А4. Що таке ерозія ґрунтів? 

а) процес механічного руйнування ґрунту під впливом поверхневого стоку або 

вітру; 

б) процес засолення ґрунтів;  

в) зниження біологічної активності ґрунтів; 

г) процес руйнування нижнього шару ґрунтів. 

А5. Риби, що здатні здійснювати міграції з моря в річки або навпаки,    

називаються:  

а) космополітами;  

б) стенобіонтами;  

в) прохідними;  

г) толерантними. 

А6. Хвороби, збудників яких від хазяїна до хазяїну передає переносник, 

називаються: 

а) трансдукційними;  
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б) трансляйційними;  

в) трансформаційними;  

г) трансмісивними. 

А7. За Кіотським протоколом повітря можна забруднювати: 

а) за певними квотами; 

б) скільки завгодно, якщо протокол підписаний; 

в) взагалі не можна;  

г) не можна країнам, що підписали протокол. 

А8. Явище замору (масової загибелі мешканців водойм), може бути 

спричинено:  

а)наявністю паразитів;                               

б) нехваткою їжі; 

в) браком кисню;                                          

г) відсутністю світла. 

А9. Місцем проживання рослин-галофітів служить: 

а)болото; 

б) прибережна, затоплювана при розливі, зона водойми; 

в) прісноводна водойма з текучкою водою; 

г) сухий степ з засоленими ґрунтами. 

А10. Оберіть найбільш тривалу сукцесію (у всіх випадках вона 

закінчується лісовою стадією): 

а) заростання покинутого рілля 

б) заростання лісового згарища 

в) заростання вирубки 

г) заростання відвалів ґрунту, що утворилися при видобутку корисних копалин. 

А11. До третього видання Червоної книги України НЕ занесено: 

а) хохулю звичайну; 

б) ластівку сільську;  

в) зубра; 

г) лелеку чорного. 

А12. Укажіть правильні твердження: 

1. усі автотрофні організми є фототрофами; 

2. лише 1 % світлової енергії, що доходить до Землі, утилізується у 

фотосинтезі; 

3. інтенсивність і якість світла змінюється вертикально в ярусах лісу;  

4. інтенсивність і якість світла змінюється вертикально в товщі води. 

Виберіть правильну відповідь: 

а) 1, 3, 4; 

б) 2, 3, 4;  

в) 3, 4;  

г) 1, 2, 3, 4.  

А13. Яка екосистема (за однакових умов) є стійкішою без втручання 

людини – луки чи пшеничне поле?  

а) без втручання людини екосистема луки стійкіша, оскільки в ній вище 
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біорізноманіття;  

б) польова екосистема стійкіша, оскільки в ній менше біорізноманіття;  

в) лука стійкіша до несприятливих абіотичних факторів, а поле – до біотичних; 

г) лука має вищу резистентну стійкість, а поле пружну стійкість; 

А14. Зазначте, як називається вироблення деякими глибоководними 

організмами світла за рахунок окиснення певних ліпідів: 

а) тепличний ефект;  

б) фосфен;  

в) біолюмінесценція; 

г) фосфоресценція. 

А15. Ярусність та мозаїчність поширення організмів різних видів в 

угрупованні характеризує його: 

а) тимчасову структуру; 

б) просторову структуру; 

в) просторово-тимчасову структуру; 

г) видову структуру. 

Тести групи Б 

(Правильних відповідей одна чи кілька; кожне запитання оцінюється в 1 бал) 

Б1. Адаптації світлолюбних рослин до інтенсивності світла: 

а) міжвузля короткі; 

б) міжвузля довгі; 

в) листкові пластинки, як правило, дрібні, іноді м’ясисті; 

г) листкові пластинки, як правило, широкі, тонкі;  

д) хлоропласти великі і їх мало. 

Б2. Виділіть приклади первинної сукцесії: 

а) дерева заселяють необроблені поля; 

б) заселення лишайників на скельних породах; 

в) заселення вищих рослин на піщаних узбережжях; 

г) заселення застиглої лави після виверження вулкана; 

д) на місці болота виникає листяний ліс. 

Б3. Підвищення температури навколишнього середовища призводить до 

підвищення температури тіла: 

а) лебедя малого; 

б) кажана північного; 

в) міноги української; 

г) тритона карпатського; 

д) попелиці вишневої. 

Б4. Фація - це: 

а) найдрібніший і найпростіший природний територіальний комплекс; 

б) конкретна територія, однорідна за своїм походженням та єдиним геологічним 

фундаментом; 

в) елементарна одиниця географічного ландшафту; 

г) найменш помітна одиниця рослинного угрупування; 

д) найбільший і найскладніший природний територіальний комплекс. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD
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Б5. Причиною розвівання верхнього збагаченого гумусом шару ґрунту 

вітром (вітрової ерозії) може бути: 

а) переосушення зволожених, ґрунтів; 

б) поздовжнє розорювання схилів; 

в) відвальне розорювання ґрунтів на плоских поверхнях; 

г) знищення природної рослинності (особливо в горах); 

д) знищення великої рогатої худоби. 

Б6. Малюки зебр знаходять своїх матерів серед інших тварин стада в такий 

спосіб: 

а) будь-яка мати-зебра може стати тимчасовою матір’ю, 

б) малята невідлучно знаходяться біля своїх матерів, 

в) орієнтуються за запахом, 

г) очікують, поки самки самі їх знайдуть, 

д) визначають за індивідуальними особливостями чергування світлих і темних 

смуг на тілі матері. 

Б7. Із запропонованих природоохоронних територій  оберіть національні    

парки: 

а) Розточчя;   

б) Горгани;   

в) Шацький;  

г) Подільські Товтри; 

д) Синевир. 

Б8. Укажіть найбільш небезпечні забруднювачі Світового океану: 

а) нафта і нафтопродукти;                   

б) тверді речовини; 

в) радіоактивні відходи;                       

г) фреони; 

д) ртуть.   

Б9. Первинна продукція екосистеми (біогеоценозу) – це: 

а) маса консументів І-го рівня;     

б) маса рослин-консументів; 

в) маса органічної речовини, створена зеленими рослинами й 

хемосинтезуючими бактеріями за одиницю часу; 

г) маса органічної речовини, створена консументами різного порядку; 

д) кількість засвоєної сонячної енергії редуцентами. 

Б10. У чому схожість штучних та природних екосистем:  

а) невелика кількість видів; 

б) наявність ланцюгів живлення; 

в) замкнений колообіг речовин; 

г) використання сонячної енергії;  

д) використання додаткових джерел енергії. 
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Тести групи В 

(Завдання на встановлення відповідності або послідовності, кожне запитання 

оцінюється в 2 бали) 

В1. Установіть відповідність між типом живлення та відповідними 

представниками: 

1. хижаки А. повитиця польова 

2. сапротрофи Б. росичка середня 

3. фітофаги В. вовчок звичайний 

4. паразити Г. личинки мух  

В2. Установіть відповідність термінів і визначень: 

А. Тератогени 1. Речовини, що утворюються в організмі при 

порушенні його тканин 

Б. Канцерогени 2. Речовини, які викликають порушення розвитку 

плода, появу вад та дефектів системи органів 

В. Мутагени 3. Речовини, що стимулюють розвиток ракових 

клітин 

Г. Токсини 4. Фізичні та хімічні фактори, що викликають 

спадкові зміни хромосом і генів 

Д. Ендоалергени 5. Отрути різного походження, які здатні викликати  

захворювання або загибель організму 

 

Максимальна кількість балів – 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

ВІДПОВІДІ ДО ЗАВДАНЬ ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ 

ОЛІМПІАДИ З ЕКОЛОГІЇ 

2019-2020 Н.Р. 

 

10 КЛАС 

ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР  

План відповіді на запитання (3,5 бали)  

– Назва рослин до роду (ряска, конвалія) – 1 б.  

– Морфологічний опис рослин, пристосування рослини до умов середовища –  

1 б. 

– Екологічна група рослин за вибагливістю до вологи (гідрофіт, мезофіт) –  

0,5 б. 

ТЕСТОВИЙ ТУР 

Завдання групи А 

(Серед відповідей правильна одна; кожне питання оцінюється в 0,5 бали) 

1 в 6 г 11 в 

2 б 7 г 12 б, г 

3 в 8 б   13 а 

4 а 9 а 14 б 

5 в 10 г 15 г 

  

Завдання групи Б 

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

1. в, г, д 6. б, д 

2. б, в 7. а 

3. б, в, д 8. а, б, д 

4. б, в, д 9. г 

5. а, г, д 10. а, в, д 

 

Завдання групи В 

В1. (2 бали)   

1А, 2Г, 3В, 4Б. 

В2. (2 бали) 

Трофічний рівень Літера Тип живлення 

Продуценти  В, Ж, З, Н автотрофний 

Консументи І порядку І, Д, М,  гетеротрофний 

Консументи ІІ порядку Г, Є, И, К, Л гетеротрофний 

Редуценти А, Б, Е гетеротрофний 
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11 КЛАС 
ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР  

Відповідь на запитання (3,5 бали)  

чисельність баранів у кінці року, (особин) 28 особин 

щільність у кінці року (особин/ км²) 0,56 особ./км2 

показник смертності (особин/рік) 12 особин/рік 

показник народжуваності (особин/рік) 24 особини/рік 

Розрахунок: 

* якщо 1 самка приносить 2 дитинчати, то їх кількість на кінець року буде 

24 особини/рік (1 бал); 

* разом з дорослими – 40 особин (16+24=40). Середня смертність – 30%, 

тобто 40*30/100=12 особин/рік (1 бал); 

* тоді чисельність у кінці року буде: 40-12=28 особин; 

* щільність у кінці року (28 особин/50 км2)=0,56 особин/км2 (0,5 бала). 

 

ТЕСТОВИЙ ТУР 

Завдання групи А 

(Серед відповідей правильна одна; кожне питання оцінюється в 0,5 бали) 

1 б 6 г 11 б 

2 б 7 а 12 б 

3 г 8 в     13 а 

4 а 9 г 14 в 

5 в 10 г 15 б 

  

Завдання групи Б 

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

1. а, в 6. в, г, д 

2. б, в, г 7. в, г, д 

3. в, г, д 8. а, б, в 

4. а, б, в 9. в 

5. а, в, г 10. б, в 

 

Завдання групи В 

В1. (2 бали)   

1Б, 2Г, 3В, 4А. 

В2. (2 бали) 

1Д, 2А, 3Б, 4В, 5Г. 
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АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ 

ПРО ПРОВЕДЕННЯ І, ІІ, ІІІ ЕТАПІВ  

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ЕКОЛОГІЇ 

У 2019-2020 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 проєктів. 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 19-20 січня 2020 року на базі 

комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти у два тури: теоретичний (тести групи А, Б, В та завдання з 

відкритою відповіддю) та практичний (стендова сесія та захист проєкту).  
 

1. У І етапі взяли участь 790 учнів закладів загальної середньої освіти (на 

105 учнів менше за 2019 рік), з них: 391 (49,5%) з міських, 296 (37,5%) із 

сільських та 103 (13%) із спеціалізованих закладів освіти. У Білопільському 

районі та Тростянецькій міській раді на І етапі проводились змагання з екології 

для учнів 9 класу (34 учасники).  

У ІІ етапі олімпіади взяли участь 121 учень закладів загальної середньої 

освіти (на 27 учнів менше за 2019 рік), з яких: 43 (35,5%) з міських, 53 (43,8%) – 

із сільських та 25 (20,7%) – із спеціалізованих. 

У ІІІ етапі олімпіади взяли участь 22 учні закладів загальної середньої 

освіти (на 4 учня менше за 2019 рік), з них: 7 (31,8%) із міських, 7 (31,8%) із 

сільських та 8 (36,4%) із спеціалізованих закладів освіти. Не взяли участь у 

ІІІ етапі олімпіади учні з 13 районів (Білопільського, Буринського, 

Великописарівського, Краснопільського, Кролевкецького, Недригайлівського, 

Охтирського, Путивльського, Роменського, Середино-Будського, 

Тростянецького, Шосткинського, Ямпільського районів); м. Охтирка; 23 ОТГ 

(Андріяшівської, Бездрицької, Березівської, Боромлянської, Грунської, Зноб-

Новгородської, Кириківської, Миколаївської, Нижньосироватської, 

Новослобідської, Степанівської, Чупахівської, Шалигинської, сільської ради; 

Дружбівської міської ради; Бочечківської, Верхньосироватської, Вільшанської, 

Дубов’язівської, Комишанської, Коровинської, Миколаївської, Миропільської, 

Хотінської); Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною 

підготовкою «Кадетський корпус» ім. І.Г. Харитоненка Державної 

прикордонної служби України. 

Серед учасників І етапу найбільше учнів 11 класу – 393 (49,7 %). Серед 

учасників ІІ етапу стає більше учнів 10 класу – 61 (50,4 %).  

У таблиці 1 подано інформацію про учнів-учасників ІІІ етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади, теми їх проєктів та кількість набраних 

балів. 
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Таблиця 1 – Кількість набраних балів учнями-учасниками ІІІ етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології за виконання проєкту 

 

 

№ 

з/п 

ПІБ учня, назва закладу загальної 

середньої освіти 
Тема проєкту учня 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

н
аб

р
ан

и
х
 

б
ал

ів
 

(м
ах

=
1

0
0

 б
.)
 

1 2 3 4 

1 

Темченко Єлізавєта Юріївна 

(Комунальний заклад Сумської 

обласної ради «Сумська обласна 

гімназія-інтернат для талановитих та 

творчо обдарованих дітей») 

Поліморфізм рисунку «сивої» 

плями на листках Trifolium 

Repens L. як біоіндикатор 

забруднення ґрунтів 

сільськогосподарсько 

змінених територій 

73,08 

2 

Чайка Тетяна Павлівна 

(Комунальна організація (установа, 

заклад) «Шосткинський навчально-

виховний комплекс: спеціалізована 

школа I-II ступенів-ліцей 

Шосткинської міської ради Сумської 

області») 

Комплексний порівняльний 

моніторинг якості 

атмосферного повітря в різних 

мікрорайонах м. Шостка за 

допомого тест-об'єктів 

70,58 

3 

Кучерина Ольга Олександрівна 

(Студенецький навчально-виховний 

комплекс: загальноосвітня школа  

I-III ступенів, дошкільний навчальний 

заклад «Берізка» Глухівської районної 

ради  Сумської області) 

Виготовлення біополімерної 

плівки на основі насіння 

каштану кінського 
67,5 

4 

Бакаєва Катерина Олександрівна 

(Комунальна організація (установа, 

заклад) «Шосткинська 

загальноосвітня школа I-III ступенів 

№ 8 Шосткинської міської ради 

Сумської області) 

Дослідження популяцій клена 

звичайного (Acer Platanoides 

L.) на вертицильозне 

всихання, або вілт 
62,75 

5 

Манько Ірина Олександрівна 

(Межиріцька загальноосвітня школа 

I-III ступенів Лебединської районної 

ради Сумської області) 

Обґрунтування прогнозу 

розповсюдження верхівкового 

короїда (Ips fcuminatus Gyll) на 

території Межиріцького 

лісництва, за допомогою 

феромонних пасток 

61 

6 

Мартинова Аліна Олегівна 

(Конотопська загальноосвітня школа 

I-III ступенів № 10 Конотопської 

міської ради Сумської області) 

Видове різноманіття флори та 

склад фітоценозів урочища 

Спадщанський ліс 
60,83 
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Продовження таблиці 1 
 

 

 

 

1 2 3 4 

7 

Борщ Максим Володимирович 

(Комунальний заклад Сумської обласної 

ради - Глухівський ліцей-інтернат з 

посиленою військово-фізичною 

підготовкою) 

Сегетальні рослини 

агрофітоценозу картоплі 

села Ярославець 

Кролевецького району 

60 

8 Бова Валерія Сергіївна  

(Опорний заклад Великочернеччинська 

спеціалізована школа I-III ступенів 

Сумської районної ради Сумської 

області) 

Мірмекофауна природних 

та штучних екосистем в 

околицях села Велика 

Чернеччина як біоіндикатор 

рівня антропогенного 

навантаження 

59,83 

9 Богославська Людмила Сергіївна 

(Гринівський навчально-виховний 

комплекс: «загальноосвітня школа         

I-III ступенів – дошкільний начальний  

заклад» Недригайлівської селищної ради 

Сумської області) 

Фітопопуляції на елементах 

мозаїки рослинного 

покриву 

58,58 

10 Васькін Артур Олегович  

(Глухівська загальноосвітня школа  

I-III ступенів № 1 Глухівської міської 

ради Сумської області) 

Вплив спектрального 

складу світла на морфо 

метричні параметри рослин 

на прикладі крес-салату 

(Lepidium sativum L.) 

57,83 

11 Гученко Валерія Володимирівна  

(Опорний заклад Великочернеччинська 

спеціалізована школа I-III ступенів 

Сумської районної ради Сумської 

області) 

Екологічна безпека 

паперових крафт-пакетів з 

друкарською фарбою для 

хлібобулочних виробів для 

здоров’я людини 

57,17 

12 Колотуша Валерія Ігорівна  

(Конотопська спеціалізована школа  

I-III ступенів № 3 Конотопської міської 

ради Сумської області) 

Морфометрична 

пластичність злинки 

канадської 

56,42 

13 Привалова Олеся Сергіївна  

(Уланівський навчально-виховний 

комплекс: загальноосвітня школа           

I-III ступенів, дошкільний навчальний 

заклад «Джерельце» Глухівської 

районної ради Сумської області) 

Оцінка токсичності донних 

відкладів гідроекосистем 

методом біотестування на 

Daphnia magna S. та Allium 

cepa L. 

53,08 

14 Мирошниченко Олександр Михайлович  

(Кролевецький навчально-виховний 

комплекс  № 6 «загальноосвітня школа  

I-III ступенів – заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок)» Кролевецької міської ради) 

Визначення чистоти повітря 

м. Кролевця методом 

ліхеноіндикації 

52,58 
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Продовження таблиці 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

15 Холодова Катерина Валеріївна  

(Заклад загальної середньої освіти  

I-III ступенів № 5 Тростянецької 

міської ради) 

Еколого-біологічні 

особливості розселення 

шпака звичайного в умовах 

сучасного перетворення 

паркових зон м. Тростянця 

50,33 

16 Борщенко Валерія Ярославівна  

(Буринська загальноосвітня школа  

I-III ступенів № 3 Буринської міської 

ради Сумської області) 

Визначення ступеня 

забруднення повітря методом 

ліхеноіндикації 

49,5 

17 Акайкіна Валерія Сергіївна  

(Комунальна установа Сумська 

спеціалізована школа I-III ступенів    

№ 7 імені Максима Савченка Сумської 

міської ради) 

Транспортне навантаження 

та забруднення атмосферного 

повітря відпрацьованими 

газами автомобілів ділянки 

проспекту Курський, 39         

м. Суми 

48,5 

19 Приходько Поліна Вікторівна  

(Лебединська загальноосвітня школа  

I-III ступенів № 6 Лебединської 

міської ради Сумської області) 

Екологічні наслідки від 

спалювання опалого листя 

45,83 

20 Шляхтун Денис Михайлович  

(Краснопільська гімназія 

Краснопільської селищної ради 

Сумської області) 

Дослідження рівня шумового 

навантаження та його впливу 

на пізнавальну діяльність 

учнів Краснопільської 

гімназії 

45,08 

21 Давиденко Олександр Анатолійович  

(Великосамбірський навчально-

виховний комплекс «загальноосвітня 

школа I-III ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Конотопської 

районної ради Сумської області) 

Санітарно-технічний стан 

шахтних колодязів та якість 

води в них за 

органолептичними та 

хімічними показниками 

44,75 

22 Усов Володимир Володимирович  

(Роменська спеціалізована 

загальноосвітня школа I-III ступенів  

№ 1 ім. П.І. Калнишевського 

Роменської міської ради Сумської 

області) 

Визначення рівня 

забруднення атмосферного 

повітря 

43,08 
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2. У ІІІ етапі кількість призових місць склала 10 (на 2 менше у порівнянні 

з минулим роком), з них: І – 2, ІІ – 2, ІІІ – 6 (таблиця 2). 
 

Таблиця 2 – Кількість призових місць у розрізі класів по ІІІ етапу 

олімпіади з екології 

Клас 

Кількість 

призових місць, 

% 

Кількість 

 І місць, % 

Кількість  

ІІ місць, % 

Кількість  

ІІІ місць, % 

10 5 (50%) 1 (20%) 1 (20%) 3 (60%) 

11 5 (50%) 1 (20%) 1 (20%) 3 (60%) 
 

Розподіл кількості призових місць за навчальними закладами визначився 

так: 

10 клас – 2 (40%) із сільських закладів загальної середньої освіти та 3 

(60%) з міських, з них 1 (20%) – зі спеціалізованих. 

11 клас – 1 (20%) із сільських закладів загальної середньої освіти та 4 

(80%) з міських, з них 3 (60%) – зі спеціалізованих. 

Отже, традиційно більша частина переможців ІІІ етапу була підготовлена 

в міських закладах освіти, що свідчить про наявність якісніших умов для 

підготовки учнів для олімпіадних змагань з екології. 
 

Таблиця 3 – Список учнів-переможців ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з екології (відповідно до набраних балів) 
 

№
 з

/п
 

К
л
ас

 

ПІБ учня 
Назва закладу загальної середньої 

освіти 

Кількість 

набраних 

балів 

Зайняте 

місце 

1 2 3 4 5 6 

1 10 Темченко 

Єлізавєта 

Юріївна 

Комунальний заклад Сумської 

обласної ради «Сумська обласна 

гімназія-інтернат для талановитих 

та творчо обдарованих дітей» 
 

83,28 І 

2 10 Бакаєва 

Катерина 

Олександрівна 

Комунальна організація (установа, 

заклад) «Шосткинська загально-

освітня школа I-IIIступенів № 8 

Шосткинської міської ради 

Сумської області 
 

72,45 ІІ 

3 9 Кучерина  

Ольга 

Олександрівна 

Студенецький навчально-

виховний комплекс: 

загальноосвітня школа 

 I-III ступенів, дошкільний 

навчальний заклад «Берізка» 

Глухівської районної ради  

Сумської області 
 

71,25 ІІІ 
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Продовження таблиці 3 

 
 

1 2 3 4 5 6 

4 10 Богославська 

Людмила 

Сергіївна 

Гринівський навчально-виховний 

комплекс: «загальноосвітня школа      

I-III ступенів – дошкільний 

начальний заклад» Недри-

гайлівської селищної ради 

Сумської області 
 

70,13 ІІІ 

5 9 Васькін  

Артур  

Олегович 

Глухівська загальноосвітня школа  

I-III ступенів № 1 Глухівської 

міської ради Сумської області 
 

69,83 ІІІ 

6 11 Чайка  

Тетяна  

Павлівна 

Комунальна організація (установа, 

заклад) «Шосткинський 

навчально-виховний комплекс: 

спеціалізована школа                     

I-II ступенів-ліцей Шосткинської 

міської ради Сумської області» 
 

83,78 І 

7 11 Борщ  

Максим 

Володимиро-

вич 

Комунальний заклад Сумської 

обласної ради - Глухівський ліцей-

інтернат з посиленою військово-

фізичною підготовкою 
 

79,00 ІІ 

8 11 Мартинова 

Аліна  

Олегівна  

Конотопська загальноосвітня 

школа I-III ступенів № 10 

Конотопської міської ради 

Сумської області 

74,83 ІІІ 

9 11 Гученко  

Валерія 

Володимирівна  

Опорний заклад 

Великочернеччинська 

спеціалізована школа                     

I-III ступенів Сумської районної 

ради Сумської області 
 

72,67 ІІІ 

10 11 Манько  

Ірина 

Олександрівна  

Межиріцька загальноосвітня 

школа I-III ступенів Лебединської 

районної ради Сумської області  
 

71,00 ІІІ 

 

3. Олімпіада з екології в кожному класі проходила в два тури – 

практичний та теоретичний. Теоретичний тур відбувся 19 січня 2020 року 

(максимальна кількість балів – 25). Загальна кількість балів складала у             

10 та 11 класах – 125 балів, з них за практичний тур – 100 балів. 

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.  

Максимальні бали за теоретичний тур отримали учні, інформація про 

яких наведена в таблиці 4. 
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Таблиця 4 – Учні, які набрали найбільшу кількість балів за теоретичний 

тур 
К

л
ас

 

ПІБ учня Назва закладу загальної середньої освіти 

Теоре-

тичний тур  

(25 б.) 

10 Шляхтун Денис 

Михайлович 

Краснопільська гімназія Краснопільської 

селищної ради Сумської області 

16,4 

11 Борщ Максим 

Володимиро-вич 
Комунальний заклад Сумської обласної 

ради Глухівський ліцей-інтернат з 

посиленою військово-фізичною 

підготовкою  

19 

 

Середній бал, який отримали учні – 10,5, що становить 21 % від загальної 

кількості балів за теоретичний тур. Що може свідчити про недостатній рівень 

підготовки з теоретичного матеріалу. Слід враховувати відсутність годин на 

викладання екології на профільному рівні у більшості закладів. Аналіз 

результатів тестового туру показав, що найбільше труднощів виникло із 

тестами групи Б (тести з декількома правильними варіантами відповідей) та 

завданням № 1 (розв’язання екологічної задачі для учнів 11 класу та впізнання 

рослини за малюнком з її описом для учнів 10 класу). З більшістю завдань 

теоретичного туру учні справилися добре (42,1%). 
 

4. Учні-учасники мали можливість набрати за практичний тур 80% від 

загальної кількості балів. Практична частина оцінювалася за такими 

критеріями:  

Оригінальність (20 балів) 

Наскільки проєкт 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 проєкту в життя? 

– Чи ознайомлений учень з іншими підходами чи теоріями, що 

стосуються проєкту? 
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– Чи достатньо було часу для виконання проєкту? 

– Чи ознайомлений учень з науковою літературою, в галузі, якій було 

присвячено його проєкт? 

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 в проєкті його етапів. 

– Ясність вихідних даних та  одержаних результатів. 

– Чіткість оформлення друкованої версії проєкту. 

– Відображення проєкту на стенді. 

«Екологічність» та практичність проєкту (20 балів) 

– Якою мірою проєкт стосується проблем екології чи охорони довкілля? 

– Наскільки практичним є проєкт? 

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 проєкту не всі учні дотримувалися 

загальноприйнятих вимог, які висуваються до наукових публікацій.  

Частою помилкою учнів була невідповідність завдань результатам 

дослідження, не чітко сформульовані висновки. У цілому учні показали 

достатнє знання стану проблеми, яку досліджували. 

Практичний тур ІІІ етапу олімпіади передбачав проведення стендового 

захисту екологічних проєктів. Учні представили на захисті плакати (постери), 

де розмістили матеріали завдань, результатів, висновків власних досліджень.  
 

5. Результативність участі команд наведено у таблиці 5. 
 

Таблиця 5 – Результативність виступу команд учнів, які вибороли призові 

місця в ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології 
 

№ 

з/п 

Район (місто, ОТГ, ЗЗСО 

обласного підпорядкування) 

Загальна 

кількість 

учасників 

Загальна 

кількість 

призових 

місць 

Результа-

тивність  

виступу  

команди 

Розподіл 

місць 

1 2 3 4 5 6 

1 м. Шостка 2 2 100% 1 (І), 1(ІІ) 
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Продовження таблиці 5 

 

1 2 3 4 5 6 

2 

Комунальний заклад Сумської 

обласної ради «Сумська 

обласна гімназія-інтернат для 

талановитих та творчо 

обдарованих дітей» 

1 1 100% 1 (І) 

3 

Комунальний заклад Сумської 

обласної ради - Глухівський 

ліцей-інтернат з посиленою 

військо-фізичною підготовкою 

1 1 100% 1 (ІІ) 

4 Лебединський район 1 1 100% 1 (ІІІ) 

5 м. Глухів 1 1 100% 1 (ІІІ) 

6 Недригайлівська селищна рада 1 1 100% 1 (ІІІ) 

7 Глухівський район 2 1 50% 1 (ІІІ) 

8 Сумський район 2 1 50% 1 (ІІІ) 

9 м. Конотоп 2 1 50% 3 (ІІІ) 
 

Отже, за даними таблиці 5 стовідсотковий результат показали команди             

м. Шостка, м. Глухів, Лебединського району, Недригайлівської селищної ради, 
Глухівського ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою 

Сумської обласної ради, Сумської обласної гімназії-інтернату для талановитих 

та творчо обдарованих дітей Сумської обласної ради. 
 

6. До складу журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології 

входило 12 осіб, з них 9 (75%) представників вищих навчальних закладів              

м. Суми – Сумського державного університету, Сумського національного 

аграрного університету, Сумського педагогічного університету                          

імені А.С. Макаренка, Сумського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти (викладачі мають наукову ступінь кандидатів наук),             

2 (16,7%) учителі закладів загальної середньої освіти м. Суми (вищої категорії),  

1 (8,3%) заступник директора з навчально-методичної роботи Сумського 

міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.  
 

7. В олімпіаді взяли участь 2 команди із шкіл-інтернатів Сумської області. 

Результати їх подано у таблиці 6. 
 

Таблиця 6 – Результати виступу команд учнів шкіл-інтернатів Сумської 

області в ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології 
 

№ 

з/п 
Назва закладу загальної середньої освіти 

Кількість 

учасників 

Кількість 

призових місць 

1 Комунальний заклад Сумської обласної ради 

«Сумська обласна гімназія-інтернат для 

талановитих та творчо обдарованих дітей» 

1 учениця  

10 класу 

1 (І) 

2 Комунальний заклад Сумської обласної ради - 

Глухівський ліцей-інтернат з посиленою 

військо-фізичною підготовкою 

1 учень  

11 класу 

1 (ІІ) 
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8. Учні, які взагалі не виконала жодного завдання олімпіади, відсутні. 
 

9. Аналіз результативності участі учнів у ІІІ етапі Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з екології показав, що рівень підготовки учнів у міських 

школах вищий (70%) за рівень підготовки у сільських (30%). Така тенденція 

прослідковується із року в рік, оскільки вона обумовлена об’єктивними 

причинами, а саме: 

– програма рівня «стандарт» екології не дозволяє в повній мірі 

забезпечити якісну підготовку учнів до олімпіади ІV рівня; 

– учитель екології через малокомплектність закладу не має повної ставки, 

а тому веде ще 2-3 предмети; 

– учні сільських шкіл беруть участь у багатьох олімпіадах, що негативно 

впливає на рівень їх підготовки; 

– розв’язання сучасних задач з екології (задачі на визначення 

геологічного віку палеонтологічних залишків, на генетику популяцій, трофічні 

зв’язки організмів) потребує гарної підготовки з математики та глибоких 

еколого-біологічних знань, що виходять за рівень шкільної програми за певний 

клас. 
 

10. Під час проведення олімпіади не спостерігалось порушень умов 

проведення ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології.  
 

11. Апеляцій за результатами ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з екології подано не було. 
 

12. Інформація про найкращих учнів, які посіли І місця в кожній з 

паралелей 10-11 класів – у таблиці 7. 
 

Таблиця 7 – Учні, які за підсумками ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з екології посіли І місце 
 

Клас ПІБ учня 
Назва закладу загальної середньої 

освіти 

Кількість 

набраних балів 

10 Темченко 

Єлізавєта 

Юріївна 

Комунальний заклад Сумської обласної 

ради «Сумська обласна гімназія-

інтернат для талановитих та творчо 

обдарованих дітей» 

83,28 бали 

(66,6%) 

11 Чайка  

Тетяна 

Павлівна 

Комунальна організація (установа, 

заклад) «Шосткинський навчально-

виховний комплекс: спеціалізована 

школа                    I-II ступенів-ліцей 

Шосткинської міської ради Сумської 

області» 

83,78 бали 

(67%) 

 

13. Інформація про вчителів, які підготували учнів-переможців ІІІ етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології – у таблиці 8. 
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Таблиця 8 – Список учителів, які підготували учнів-переможців ІІІ етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології 
 

№ 

з/п 
ПІБ учителя Назва закладу загальної середньої освіти 

1 Бацура  

Олександра  

Єгорівна 

Комунальна організація (установа, заклад) 

«Шосткинський навчально-виховний комплекс: 

спеціалізована школа          I-II ступенів-ліцей 

Шосткинської міської ради Сумської області» 

2 Бойко  

Ірина  

Миколаївна 

Конотопська загальноосвітня школа I-III ступенів    

№ 10 Конотопської міської ради Сумської області 

3 Габенко  

Людмила  

Іванівна 

Глухівська загальноосвітня школа I-III ступенів № 1 

Глухівської міської ради Сумської області 

4 Дяченко  

Лариса  

Леонідівна 

Гринівський навчально-виховний комплекс: 

«загальноосвітня школа I-III ступенів – дошкільний 

начальний заклад» Недригайлівської селищної ради 

Сумської області 

5 Котькало  

Євгенія  

Сергіївна 

Опорний заклад Великочернеччинська 

спеціалізована школа I-III ступенів Сумської 

районної ради Сумської області 

6 Міняйло  

Наталія  

Іванівна 

Комунальна організація (установа, заклад) 

«Шосткинська загальноосвітня школа I-III ступенів 

№ 8 Шосткинської міської ради Сумської області 

7 Понич  

Тетяна 

Володимирівна 

Студенецький навчально-виховний комплекс: 

загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний 

навчальний заклад «Берізка» Глухівської районної 

ради  Сумської області 

8 Римар  

Валентина  

Матвіївна 

Межиріцька загальноосвітня школа I-III ступенів 

Лебединської районної ради Сумської області  

9 Шилова  

Наталія  

Василівна 

Комунальний заклад Сумської обласної ради - 

Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-

фізичною підготовкою 

10 Яловенко  

Валентина  

Василівна 

Комунальний заклад Сумської обласної ради 

«Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих 

та творчо обдарованих дітей» 
 

14. Рекомендації методичним кабінетам: 

– забезпечувати методичний супровід упровадження профільного 

навчання в старшій школі та викладання нового предмета «Біологія і екологія»; 

– проаналізувати та взяти під контроль якість умінь та навичок 

володіння учителями біології і екології проектною діяльністю; 

– оцінювати якість змісту екологічної освіти, починаючи з практичної 

складової навчальної програми та здійснення дослідницької роботи з предмета 

«Біологія і екологія»; 
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– активізувати роботу з обдарованими учнями; 

– проводити індивідуальну роботу з учителями біології і екології 

щодо їх попередньої готовності до організації екологічних досліджень з учнями 

за 1-2 роки до бажаної участі в олімпіаді; 

– звернути увагу членів журі та оргкомітету ІІ районного (міського) 

етапу олімпіади на об’єктивне визначення переможців та якісне формування 

складу команди для участі у ІІІ етапі. 
 

Рекомендації учителям екології щодо роботи з обдарованими учнями: 

– опрацьовувати щорічні методичні рекомендації, щодо підготовки 

учнів до різних етапів олімпіад (на Українському біологічному сайті 

http://www.biology.org.ua); 

– формувати у школярів інтелектуальні, загальноосвітні та 

специфічні уміння роботи із статистичними, науковими та Інтернет-ресурсами, 

довідковою літературою, з малюнками, графіками, таблицями; уміння 

розв’язувати проблеми та дилеми з екології, що не передбачені змістом 

програми предмета «Біологія і екологія»; 

– працювати з обдарованими учнями впродовж року; 

– співпрацювати з закладами вищої освіти. 

 

http://www.biology.org.ua/
http://www.biology.org.ua/
http://www.biology.org.ua/
http://www.biology.org.ua/
http://www.biology.org.ua/
http://www.biology.org.ua/
http://www.biology.org.ua/
http://www.biology.org.ua/
http://www.biology.org.ua/
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ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ І-III ЕТАПІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ 

ОЛІМПІАДИ З ЕКОЛОГІЇ У 2019-2020 Н.Р. 

        Сумська область 

 

 

 

Директор Департаменту освіти і науки,  

голова оргкомітету олімпіади                                             Вікторія ГРОБОВА 
 

 

Голова журі олімпіади                                                          Дмитро ЛАЗНЕНКО 
 

      Підписи наявні в оригіналі 

 

20 лютого 2020 року 
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Кількість 

переможців  

ІІІ етапу за 

ступенями 

дипломів І етап ІІ етап ІІІ етап 
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І ІІ ІІІ 

7 13 1 9 18 14 2 2 – – – – – – – – 

41 51 14 10 173 143 47 24 22 15 3 4 4 1 1 3 

49 60 17 11 200 139 54 17 31 10 4 3 4 1 1 3 

Разом 391 296 103 43 53 25 7 7 8 2 2 6 
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ІV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З 

ЕКОЛОГІЇ У 2019-2020 Н.Р. 

 

Для участі у ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології було 

визначено команду Сумської області у складі трьох учнів: 

– Темченко Єлізавєта Юріївна, учениця 10 класу Комунального закладу 

Сумської обласної ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та 

творчо обдарованих дітей»; 

– Чайка Тетяна Павлівна, учениця 11 класу Комунальної організації 

(установи, закладу) «Шосткинський навчально-виховний комплекс: 

спеціалізована школа І-ІІ ступенів-ліцей Шосткинської міської ради Сумської 

області»; 

– Борщ Максим Володимирович, учень 11 класу Комунального закладу 

Сумської обласної ради - Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-

фізичною підготовкою.   

Керівником команди було призначено Кісільову М.В., методиста з біології, 

екології, природознавства та основ здоров’я навчально-методичного відділу 

координації освітньої діяльності та професійного розвитку                                 

КЗ Сумського ОІППО. 

Через упровадження карантинних заходів на території України ІV етап 

Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2019-2020 н.р. не відбувся. Покладаємо 

надії, що робота над учнівськими екологічними проєктами буде продовжена і в 

майбутньому учні Сумщини гідно представлять свої дослідження на ІV етапі 

олімпіади. 
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