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В основу Програми покладено основні програмні результати навчання
Освітньо-наукової програми «Екологія»,  спрямованої на здобуття освітньо-
наукового  ступеню  доктор  філософії  за  спеціальністю  101  «Екологоія».
Успішне  складання  комплексного  іспиту  передбачає  перевірку  знань
вступника про сучасний стан розвитку цієї природничої науки і включає її
найважливіші розділи, знання яких є необхідними для здійснення прикладної
та наукової діяльності фахівця вищої кваліфікації. 

Програма комплексного іспиту з Екології включає 2 змістовних блоки,
які  відповідають  блоку  обов’язкових  навчальних  дисциплін  та  блоку
дисциплін професійно-фахового спрямування вільного вибору аспіранта, які
були обрані здобувачами у 2016/17 та 2017/18 навчальних роках:

I. Філософія  науки  та  інновацій;  Новітні  тренди  в  сучасній
екології

II. Розвиток і еволюція екосистем, Наукові бази даних і он-лайн
ресурси в екології

Здобувач освіти повинен продемонструвати:
 сучасні  філософські  і  загальнометодологічні  знання  в  галузі

науково-дослідної роботи, володіння навичками практичного застосовування
сучасних  філософських  знань  у  процесі  виконання  власного  наукового
дослідження при розв’язанні комплексних наукових проблем

 розуміння логіки внутрішнього розвитку екосистем, вплив 
зовнішніх чинників на ці процеси; головні еволюційні тенденції змін 
екосистем.

 використання новітніх трендів сучасної екології у власних 
дослідженнях.

 здатність до отримання і обробки інформації за обраним 
напрямком досліджень у сфері екології.



І. Філософія науки та інновацій
1.  Феномен  науки: Багатовимірність  феномену  науки  і

багатоаспектність  його  вивчення  філософією.  Наука  як  система  знань,
дослідницька діяльність, соціальний інститут. Наука та цінності техногенної
цивілізації. Етос науки.

2. Системи засад науки та історичні типи наукової раціональності:
Наукові  картини світу як  складова  засад  науки.  Ідеали і  норми наукового
дослідження  як  складова  засад  науки.  Онтологічна  та  епістемологічна
складові системи філософських засад науки. Глобальні наукові революції і
зміна історичних типів наукової раціональності.

3.  Сучасна  глобальна  наукова  революція  як  становлення
нелінійної  науки  та  постнекласичного  типу  наукової  раціональності.
Постнекласична  наука  як  міждисциплінарне  дослідженні  складних  само
організовуваних  людино  вимірних  систем.  Філософські  засади  сучасної
нелінійної  наукової  картини  світу:  системність,  цілісність,  складність  як
способи розуміння єдності  багатоманітного у світі,  що само організується.
Становлення  складного  нелінійного  мислення  як  нового  стилю  мислення
нелінійної  науки.  Роль  трансдисциплінарних  методологій  (зокрема
синергетичної)  та  їх  філософських  засад  для  забезпечення  комунікації
представників  різних  дисциплін,  залучених  до  розв’язання  комплексних
наукових та технологічних проблем.

4. Епістемологічні моделі сучасного наукового дискурсу. Наука як
форма  знання  та  епістемологічний  дискурс.  Епістемологічні  наслідки
міждисциплінарної  революції  у  науці.  Специфіка  соціогуманітарного
наукового дискурсу. Номологічна і  ідеографічна епістемології  в соціально-
гуманітарних  науках.  Антисцієнтизм  і  критика  лінійного  пояснення  у
дискурсивному  і  нарратологічному  підходах.  Нелінійність  нарративної
оповіді.  Герменевтика  і  феноменологія  як  філософські  засади  становлення
соціально-гуманітарних  методологій.  Структуралізм  як  дослідницька
програма.  Особливості  соціологічного  повороту  у  філософії  науки:  аналіз
реальної  практики  науки,  роль  експериментальної  діяльності  в  сучасній
науці.  Соціологічний  підхід  до  науки  як  форма  натуралізму  у  філософії
науки.

5.  Антропологічні  інтенції  сучасної  філософії  і  науки.
Трансцендентальна  феноменологія  та  феноменологічна  онтологія.
Конститутивний  характер  життєвого  світу.  Соціальна  феноменологія.
Світоглядна  філософія  екзистенціалізму  як  основа  некласичної  онтології
людини.  Персоноцентризм некласичної  онтології.  Ірраціональний зворот  у
некласичній  філософії.  Онтологія  несвідомого  і  психоаналіз.  «Злоякісна
агресія» як центральна тема сучасної філософії людини.

6.  Суспільствознавчі  інтенції  сучасної  філософії  і  науки.
Політекономічні  засади  сучасних  соціальних  теорій.  Структуралізм  як
сучасна  метафізика.  Соціальні  онтології  постмодернізму.  Консюмеризм  і
маркетизм.

7.  Наукове  дослідження і  інновації. Філософський вимір  інновації.



Інновація  як  мислення  і  як  діяльність.  Соціальна  і  когнітивна
інституціалізація  інновацій.  Особливості  прояву  інноваційних  практик.
Філософські  засади  розгляду  фундаментальних  проблем  інноваційної
складності в контексті новітніх досягнень теорій складних систем, зокрема
джерел  та  факторів  виникнення  інноваційної  складності,  особливостей  її
динамічного  росту  та  циклічної  еволюції,  способів  проходження  криз  і
нестійкостей в ході еволюції.
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ІІ. Новітні тренди в сучасній екології
1. Екологічна складова стійкого розвитку. Стійкий розвиток та його

складові. Роль екологічної складової. Новітні тренди в екології, обумовлені
переходом на засади стійкого розвитку. Ситуація в Україні, ЄС та у світі в
цілому.  Екологічні  проблеми  «зеленої  енергетики».  Позитивні  сторони  та
можлива  шкода  довкіллю.  Екологічні  проблеми  малих  ГЕС  та  вітрової
енергетики.  На  прикладі  власних  досліджень  проілюструвати  можливість
застосування  системного підходу з  позицій екологічної  складової  стійкого
розвитку.  Проблеми  відходів.  Ситуація  в  Україні,  ЄС  та  світі  в  цілому.
Екологічні  проблеми  сектору  безпеки  та  оборони  України  та  шляхи  їх
вирішення в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції. Екологічна
складова Національної системи стійкості.

2.  Екологічна  культура  та  стан  довкілля. Екологічна  політика
України. Головні тенденції у формуванні екологічної культури. Екологізація
освіти.  Екологічні  проблеми  міст.  Екологічний  дизайн.  Екологічна  етика.
«Екологізація»  сільськогосподарського  виробництва,  органічне
землеробство.  суть  понять  «чисте  виробництво»,  «екодизайн  продуктів  і
послуг» та «циркулярна економіка»; значення зелених державних закупівель.
Підходи  до  оптимізації  стану  екосистеми  в  залежності  від  конкретних
завдань  з  урахуванням  тенденцій  розвитку  даних  екосистем.  Можливості
інтеграції  новітніх  трендів  екології  для  оптимізації  стану  екосистем  та
поліпшення якості середовища існування людини. 
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ІІІ. Розвиток і еволюція екосистем
1. Основні поняття розвитку і  еволюції екосистем.  Типи динаміки

екосистем. Сукцесії, флуктуації та трансформації. Застосування системного
підходу і загальної теорії систем для пояснення змін в екосистемах. Головні
тенденції розвитку екосистем. Механізми регуляції екосистемних процесів.
Підходи до визначити стану та стадії розвитку екосистеми.

2. Еволюція екосистем і еволюція в екосистемах. Екосистемна теорія
еволюції.  Прояв  принципу  Ле  Шательє-Брауна  в  динаміці  конкретних
екосистем. Стійкість екосистем до збурюючих чинників. Типи стійкості, їх
кількісна оцінка.

3. Прогнозування розвитку екосистем та оптимізація їхнього стану.
Основні  етапи  еволюції  біосфери.  Особливості  автотрофних  та
гетеротрофних  сукцесій  в  різноманітних  екосистемах.  Характеристика
клімаксної  екосистеми.  Типи  клімаксу.  Головні  тенденції  в  розвитку
різнотипних  екосистем.  Можливості  прогнозування  стану  екосистем  у
залежності від конкретної ситуації. Можливості оптимізації стану екосистем
у залежності від етапу сукцесії, періоду річної та багаторічної цикліки.
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IV. Наукові бази даних і он-лайн ресурси в екології
1.  Поняття  про  наукометричні  бази  даних,  їх  типи  та  робота  з

ними. Бази ISI Web of Knowledge корпорації Thomson Reuters.  ISI Web of
Knowledge. Journal Citation Reports (JCR) – це база даних Thomson Reuters,
що містить імпакт-фактори. Проте визначають ці  імпакт-фактори експерти
Thomson Reuters за параметрами іншої бази – ISI Web of Science (база даних
Філадельфійського  інституту  наукової  інформації).  Група  баз  даних
корпорації  Elsevier.  Принципи обчислення індексу Гірша. Інші міжнародні
наукометричні  бази  (наприклад,  Google  Scholar,  MathSciNet)  База  даних
Google  Scholar  –  пошукова  система,  яка  індексує  повний  текст  наукових
публікацій  з  усіх  сфер  знань.  Index  CopernicusIndex,  інструменти  з



оцінювання  продуктивності,  які  дають  змогу  простежити  імпакт-фактор
наукових  статей,  конкретних  науковців  і  науково-дослідних  організацій.
РІНЦ,  Ulrich’s,  EBSCO,  Serials,  Solutions,  NSDL,  Ovid  LinkSolver,  DOAJ,
Socolar, Cabell’s Directories, Econlit, CiteFactor, Research Papers in Economics,
Research Bible. 

2. Он-лайн ресурси для вирішення конкретної екологічної задачі.
Аналіз впливу флуктуацій на результати дослідження конкретної екосистеми.
Вплив  на  результати  оцінки  антропогенного  навантаження  на  екосистему
врахування  етапу  її  сукцесії.  Підходи  до  оптимізації  стану  екосистеми  в
залежності від конкретних завдань з урахуванням тенденцій розвитку даних
екосистем.
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