
СЕМІНАРСЬКА РОБОТА 

З ДИСЦИПЛІНИ «ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ» 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ 101 ЕКОЛОГІЯ 

НА ТЕМУ: «ДЕМЕКОЛОГІЯ» 

 

1. Дайте визначення терміну «демекологія». Який вчений та коли вперше його запропонував? 

2. Дайте визначення терміну «популяція». Критерії популяції. Який вчений та коли вперше 

його запропонував? 

3. Які ви знаєте механізми ізоляції окремих популяцій? Охарактеризуйте їх, наведіть 

приклади. 

4. Динаміка популяцій. Фактори динаміки чисельності популяцій. Біотичний потенціал, 

мінімальна чисельність, щільність популяцій. 

5. Практичне значення виділення структури популяції. Просторова структура популяції. 

Завдяки якому механізмові підтримуються межі ділянки, займаної особинами? 

6. Вікова структура популяцій, її характеристика та практичне значення її визначення. 

7. Статева структура популяцій, її характеристика та практичне значення її визначення. 

8. Ієрархічна структура популяцій, її характеристика та практичне значення її визначення. 

9. Типи взаємовідносин між популяціями: опишіть, наведіть приклади. 

10. Опишіть тип взаємовідносин «хижак-жертва»: коливання чисельності популяцій хижака та 

жертви. Наведіть якомога більше прикладів. 

11. Опишіть тип взаємовідносин «господар-паразит»: коливання чисельності популяцій 

господаря та паразита. Наведіть якомога більше прикладів. 

12. Коливання та регуляція чисельності популяції. Лімітуючи фактори. Циклічність. Розміри 

популяції. Ключовий фактор. 

13. Зростання чисельності популяції, криві зростання та виживання. 

14. Основні параметри популяції (виберіть потрібне та надайте характеристику): 

А) щільність, вага, зріст, географічне положення; 

Б) продуктивність, вартість, кількість; 

В) чисельність, щільність, народжуваність, смертність; 

Г) вік, стать, об’єм, зріст. 

15. Популяція як об’єкт використання, моніторингу та управління. 

16. Якими критеріями визначається екологічна ємність середовища? 

17. Від чого залежить вертикальна структура популяції? 

18. Що таке парцели, чим вони характеризуються? 

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ ТА ДОПОВІДЕЙ: 

1. Причини стабільності чисельності популяції рослин та тварин у природних екосистемах. 

2. Методи біологічної боротьби зі шкідниками сільського господарства. 

3. Типи взаємовідносин між популяціями.  

4. Популяція як об’єкт використання, моніторингу та управління. 
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1. Дайте визначення терміну «демекологія». Який вчений та коли вперше його 

запропонував? 

2. Статева структура популяцій, її характеристика та практичне значення її визначення. 

3. Зростання чисельності популяції, криві зростання та виживання. 
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1. Дайте визначення терміну «популяція». Критерії популяції. Який вчений та коли 

вперше його запропонував? 

2. Ієрархічна структура популяцій, її характеристика та практичне значення її 

визначення. 

3. Основні параметри популяції (виберіть потрібне та надайте характеристику): 

А) щільність, вага, зріст, географічне положення; 

Б) продуктивність, вартість, кількість; 

В) чисельність, щільність, народжуваність, смертність; 

Г) вік, стать, об’єм, зріст. 
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1. Які ви знаєте механізми ізоляції окремих популяцій? Охарактеризуйте їх, наведіть 

приклади. 

2. Типи взаємовідносин між популяціями: опишіть, наведіть приклади. 

3. Популяція як об’єкт використання, моніторингу та управління. 
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1. Динаміка популяцій. Фактори динаміки чисельності популяцій. Біотичний потенціал, 

мінімальна чисельність, щільність популяцій. 

2. Опишіть тип взаємовідносин «хижак-жертва»: коливання чисельності популяцій 

хижака та жертви. Наведіть якомога більше прикладів. 

3. Якими критеріями визначається екологічна ємність середовища? 
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1. Практичне значення виділення структури популяції. Просторова структура популяції. 

Завдяки якому механізмові підтримуються межі ділянки, займаної особинами? 

2. Опишіть тип взаємовідносин «господар-паразит»: коливання чисельності популяцій 

господаря та паразита. Наведіть якомога більше прикладів. 

3. Від чого залежить вертикальна структура популяції? 
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1. Вікова структура популяцій, її характеристика та практичне значення її визначення. 

2. Коливання та регуляція чисельності популяції. Лімітуючи фактори. Циклічність. 

Розміри популяції. Ключовий фактор. 

3. Що таке парцели, чим вони характеризуються? 

 

 


