
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЗНАНЬ 

з дисципліни: «Загальна екологія» 

для студентів 101 Екологія 

ІІ  курсу навчання 

тема «Аутекологія» 
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1. Дайте визначення терміну «аутекологія». 

2. Опишіть водне середовище існування живих організмів. Як класифікують водоймища за 

характером розподілу в них кисню, поживних речовин та чисельності в них організмів? Як на 

живі організми впливають фізичні властивості та хімічний склад води водоймища? Які 

найбільші водні об’єкти України ви знаєте? 

3. Розкрийте суть закону толерантності. Доповнення до нього. Які вчені над ним працювали? 

Наведіть приклади. 

4. Визначте та охарактеризуйте форму біотичних взаємовідносин: клітини водоростей, що 

живуть  у коралах, постачаючи їм органічну речовину. Відповідь обґрунтуйте. 

5. Наведіть приклади позитивної антропогенної діяльності. 
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1. Дайте визначення терміну «екологічна валентність». 

2. Опишіть ґрунтове середовище існування живих організмів. Фауна едафону. Які ґрунти 

характерні для території України? Наведіть приклади за регіонами України. 

3. Визначте, до якої екологічної групи, стосовно температури відносять названі види: сосна, 

каштан, береза, дуб, банан (стенотермні/евритермні). Відповідь обґрунтуйте. 

4. Визначте та охарактеризуйте форму біотичних взаємовідносин: рибка-прилипало біля 

акули, водорості, що живуть в шерсті лінивця. Відповідь обґрунтуйте. 

5. Наведіть приклади негативної антропогенної діяльності. 

 

3  

1. Дайте визначення терміну «середовище існування». 

2. Опишіть повітряне середовище існування живих організмів. У чому полягає його відмінна 

риса? Що таке «вітер» та яку роль він відіграє у забезпечені життєздатності живих організмів? 

3. Що таке кліматичні чинники? Охарактеризуйте їх, наведіть приклади їхнього впливу на 

живі організми та приклади пристосувань у організмів. Розкрийте роль фотоперіодизму. 

4. Визначте та охарактеризуйте форму біотичних взаємовідносин: бактерії, що розкладають 

клітковину, живуть у кишковнику багатьох хребетних і безхребетних тварин, перетворюючи 

клітковину в доступні для тварин сполуки. Відповідь обґрунтуйте. 

5. Обґрунтуйте роль харчових ланцюгів у розвитку основних форм біотичних відносин. 
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1. Дайте визначення терміну «екологічна толерантність». 

2. Опишіть соціальне середовище існування живих організмів. У чому його унікальність? Які 

фактори відповідають за його стабільність? 

3. Назвіть основні едафічні чинники. Які фактори вважаються ґрунтоутворючими? Які вчені 

займалися вивченням цієї проблеми? Які речовини входять до складу ґрунту?  

4. Визначте та охарактеризуйте форму біотичних взаємовідносин: комарі, кліщі смокчуть 

кров від двох хвилин до восьми діб. Відповідь обґрунтуйте. 

5. Яку роль відіграє ЮНЕСКО у збереженні екологічної рівноваги? Які вітчизняні вчені 

займаються вивченням проблеми впливу антропогенних факторів на навколишнє середовище? 
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1. Дайте визначення терміну «екологічний фактор». 

2. Розкрийте суть «Закону мінімуму». Його допоміжні принципи. Які вчені працювали над 

ним? Наведіть приклади. 

3. Охарактеризуйте вплив на організми гідрологічних чинників. Біогідрологічний цикл води. 

Водний режим екосистем. Як поділяють рослини в залежності від здатності утримувати вологу 

або витримувати без неї? Наведіть приклади. 

4. Визначте та охарактеризуйте форму біотичних взаємовідносин: хижі мурашки живуть у 

стовбурах рослин та живляться тільцями, багатими на поживні речовини, захищають дерева від 

мурашок та листогризунів. Відповідь обґрунтуйте. 

5. До яких екологічних проблем сучасності призвело збільшення масштабів людської 

діяльності? 
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1. Методи збору і обробки отриманої екологічної інформації. 

2. Визначте та охарактеризуйте форму біотичних взаємовідносин: багато рослин не можуть 

існувати без зв’язку з грибами або бульбашковими бактеріями, які покращують живлення 

коріння рослин, які, у свою чергу, забезпечують їх розчинними речовинами. Відповідь 

обґрунтуйте. 

3. Що таке «лімітуючи фактори»? розкрийте суть закону мінімуму. Які вчені над ним 

працювали? Наведіть приклади. 

4. Екологія як теоретична база заходів з охорони навколишнього середовища. 

5. Дайте визначення терміну «екологічна валентність». 
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1. Історія становлення та розвитку екології як науки. 

2. Дайте визначення терміну «біотичні фактори» середовища існування. Складіть 

структуровану таблицю різновидів біотичних факторів. Опишіть їх, обґрунтуйте їх роль та 

наведіть приклади. 

3. Визначте та охарактеризуйте форму біотичних взаємовідносин: ховрахи в сухому степу 

виїдають до 40% рослинного приросту. Це означає, що пасовища можуть прогодувати 

менше число овець або сайгаків. А в роки масового розмноження сарани їжі не вистачає ні 

ховрахам, ні вівцям. Відповідь обґрунтуйте. 

4. Розкрийте суть закону толерантності. Доповнення до нього. Які вчені над ним працювали? 

Наведіть приклади. 

5. Наведіть приклади позитивної антропогенної діяльності. 
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1. Мета, завдання та об’єкти вивчення в екології. Структура сучасної екології. 

2. Дайте визначення терміну «едафічні фактори» середовища існування та особливості 

перебування у ньому живих організмів. Що таке грунт?  Які його складові. Опишіть їх, 

обґрунтуйте їх роль та наведіть приклади. 

3. Визначте, до якої екологічної групи, стосовно температури відносять названі види: сосна, 

каштан, береза, дуб, банан (стенотермні/евритермні). Відповідь обґрунтуйте. 

4. Визначте та охарактеризуйте форму біотичних взаємовідносин: Серед орхідей багато 

епіфітів. В тропічному лісі дефіцит світла. Прикріплюючись до стовбура дерева орхідеї 

отримують необхідний світло, не приносячи ні шкоди, ні користі дереву-опорі. Відповідь 

обґрунтуйте. 

5. Наведіть приклади негативної антропогенної діяльності. 
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1. Дайте визначення терміну «середовище існування». 

2. Опишіть повітряне середовище існування живих організмів. У чому полягає його відмінна 

риса? Що таке «вітер» та яку роль він відіграє у забезпечені життєздатності живих організмів? 

3. Що таке кліматичні чинники? Охарактеризуйте їх, наведіть приклади їхнього впливу на 

живі організми та приклади пристосувань у організмів. Розкрийте роль фотоперіодизму. 

4. Визначте та охарактеризуйте форму біотичних взаємовідносин: співжиття раків-

пустельників з м'якими кораловими поліпами-актиніями: рак поселяється в порожній раковині 

молюска і возить її на собі разом з поліпом, таким чином переміщаючись по дну, рак збільшує 

простір, що використовується актинією для лову видобутку, частина якої падає на дно і 

поїдається раком. Відповідь обґрунтуйте. 

5. Обґрунтуйте роль харчових ланцюгів у розвитку основних форм біотичних відносин. 
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1. Дайте визначення терміну «аутекологія». 

2. Опишіть водне середовище існування живих організмів. Як класифікують водоймища за 

характером розподілу в них кисню, поживних речовин та чисельності в них організмів? Як на 

живі організми впливають фізичні властивості та хімічний склад води водоймища? Які 

найбільші водні об’єкти України ви знаєте? 

3. Розкрийте суть закону толерантності. Доповнення до нього. Які вчені над ним працювали? 

Наведіть приклади. 

4. Визначте та охарактеризуйте форму біотичних взаємовідносин: клітини водоростей, що 

живуть  у коралах, постачаючи їм органічну речовину. Відповідь обґрунтуйте. 

5. Наведіть приклади позитивної антропогенної діяльності. 
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1. Дайте визначення терміну «екологічна валентність». 

2. Опишіть ґрунтове середовище існування живих організмів. Фауна едафону. Які ґрунти 

характерні для території України? Наведіть приклади за регіонами України. 

3. Визначте, до якої екологічної групи, стосовно температури відносять названі види: сосна, 

каштан, береза, дуб, банан (стенотермні/евритермні). Відповідь обґрунтуйте. 

4. Визначте та охарактеризуйте форму біотичних взаємовідносин: рибка-прилипало біля 

акули, водорості, що живуть в шерсті лінивця. Відповідь обґрунтуйте. 

5. Наведіть приклади негативної антропогенної діяльності. 
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1. Дайте визначення терміну «середовище існування». 

2. Опишіть повітряне середовище існування живих організмів. У чому полягає його відмінна 

риса? Що таке «вітер» та яку роль він відіграє у забезпечені життєздатності живих організмів? 

3. Що таке кліматичні чинники? Охарактеризуйте їх, наведіть приклади їхнього впливу на 

живі організми та приклади пристосувань у організмів. Розкрийте роль фотоперіодизму. 

4. Визначте та охарактеризуйте форму біотичних взаємовідносин: бактерії, що розкладають 

клітковину, живуть у кишковнику багатьох хребетних і безхребетних тварин, перетворюючи 

клітковину в доступні для тварин сполуки. Відповідь обґрунтуйте. 

5. Обґрунтуйте роль харчових ланцюгів у розвитку основних форм біотичних відносин. 
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1. Дайте визначення терміну «екологічна толерантність». 

2. Опишіть соціальне середовище існування живих організмів. У чому його унікальність? Які 

фактори відповідають за його стабільність? 

3. Назвіть основні едафічні чинники. Які фактори вважаються ґрунтоутворючими? Які вчені 

займалися вивченням цієї проблеми? Які речовини входять до складу ґрунту?  

4. Визначте та охарактеризуйте форму біотичних взаємовідносин: комарі, кліщі смокчуть 

кров від двох хвилин до восьми діб. Відповідь обґрунтуйте. 

5. Яку роль відіграє ЮНЕСКО у збереженні екологічної рівноваги? Які вітчизняні вчені 

займаються вивченням проблеми впливу антропогенних факторів на навколишнє середовище? 
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1. Дайте визначення терміну «екологічний фактор». 

2. Розкрийте суть «Закону мінімуму». Його допоміжні принципи. Які вчені працювали над 

ним? Наведіть приклади. 

3. Охарактеризуйте вплив на організми гідрологічних чинників. Біогідрологічний цикл води. 

Водний режим екосистем. Як поділяють рослини в залежності від здатності утримувати вологу 

або витримувати без неї? Наведіть приклади. 

4. Визначте та охарактеризуйте форму біотичних взаємовідносин: хижі мурашки живуть у 

стовбурах рослин та живляться тільцями, багатими на поживні речовини, захищають дерева від 

мурашок та листогризунів. Відповідь обґрунтуйте. 

5. До яких екологічних проблем сучасності призвело збільшення масштабів людської 

діяльності? 
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1. Методи збору і обробки отриманої екологічної інформації. 

2. Визначте та охарактеризуйте форму біотичних взаємовідносин: багато рослин не можуть 

існувати без зв’язку з грибами або бульбашковими бактеріями, які покращують живлення 

коріння рослин, які, у свою чергу, забезпечують їх розчинними речовинами. Відповідь 

обґрунтуйте. 

3. Що таке «лімітуючи фактори»? розкрийте суть закону мінімуму. Які вчені над ним 

працювали? Наведіть приклади. 

4. Екологія як теоретична база заходів з охорони навколишнього середовища. 

5. Дайте визначення терміну «екологічна валентність». 
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1. Історія становлення та розвитку екології як науки. 

2. Дайте визначення терміну «біотичні фактори» середовища існування. Складіть 

структуровану таблицю різновидів біотичних факторів. Опишіть їх, обґрунтуйте їх роль та 

наведіть приклади. 

3. Визначте та охарактеризуйте форму біотичних взаємовідносин: ховрахи в сухому степу 

виїдають до 40% рослинного приросту. Це означає, що пасовища можуть прогодувати 

менше число овець або сайгаків. А в роки масового розмноження сарани їжі не вистачає ні 

ховрахам, ні вівцям. Відповідь обґрунтуйте. 

4. Розкрийте суть закону толерантності. Доповнення до нього. Які вчені над ним працювали? 

Наведіть приклади. 

5. Наведіть приклади позитивної антропогенної діяльності. 
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1. Мета, завдання та об’єкти вивчення в екології. Структура сучасної екології. 

2. Дайте визначення терміну «едафічні фактори» середовища існування та особливості 

перебування у ньому живих організмів. Що таке грунт?  Які його складові. Опишіть їх, 

обґрунтуйте їх роль та наведіть приклади. 

3. Визначте, до якої екологічної групи, стосовно температури відносять названі види: сосна, 

каштан, береза, дуб, банан (стенотермні/евритермні). Відповідь обґрунтуйте. 

4. Визначте та охарактеризуйте форму біотичних взаємовідносин: Серед орхідей багато 

епіфітів. В тропічному лісі дефіцит світла. Прикріплюючись до стовбура дерева орхідеї 

отримують необхідний світло, не приносячи ні шкоди, ні користі дереву-опорі. Відповідь 

обґрунтуйте. 

5. Наведіть приклади негативної антропогенної діяльності. 
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1. Дайте визначення терміну «середовище існування». 

2. Опишіть повітряне середовище існування живих організмів. У чому полягає його відмінна 

риса? Що таке «вітер» та яку роль він відіграє у забезпечені життєздатності живих організмів? 

3. Що таке кліматичні чинники? Охарактеризуйте їх, наведіть приклади їхнього впливу на 

живі організми та приклади пристосувань у організмів. Розкрийте роль фотоперіодизму. 

4. Визначте та охарактеризуйте форму біотичних взаємовідносин: співжиття раків-

пустельників з м'якими кораловими поліпами-актиніями: рак поселяється в порожній раковині 

молюска і возить її на собі разом з поліпом, таким чином переміщаючись по дну, рак збільшує 

простір, що використовується актинією для лову видобутку, частина якої падає на дно і 

поїдається раком. Відповідь обґрунтуйте. 

5. Обґрунтуйте роль харчових ланцюгів у розвитку основних форм біотичних відносин. 

 

19  

1. Дайте визначення терміну «аутекологія». 

2. Опишіть водне середовище існування живих організмів. Як класифікують водоймища за 

характером розподілу в них кисню, поживних речовин та чисельності в них організмів? Як на 

живі організми впливають фізичні властивості та хімічний склад води водоймища? Які 

найбільші водні об’єкти України ви знаєте? 

3. Розкрийте суть закону толерантності. Доповнення до нього. Які вчені над ним працювали? 

Наведіть приклади. 

4. Визначте та охарактеризуйте форму біотичних взаємовідносин: клітини водоростей, що 

живуть  у коралах, постачаючи їм органічну речовину. Відповідь обґрунтуйте. 

5. Наведіть приклади позитивної антропогенної діяльності. 

 

20  

1. Дайте визначення терміну «екологічна валентність». 

2. Опишіть ґрунтове середовище існування живих організмів. Фауна едафону. Які ґрунти 

характерні для території України? Наведіть приклади за регіонами України. 

3. Визначте, до якої екологічної групи, стосовно температури відносять названі види: сосна, 

каштан, береза, дуб, банан (стенотермні/евритермні). Відповідь обґрунтуйте. 

4. Визначте та охарактеризуйте форму біотичних взаємовідносин: рибка-прилипало біля 

акули, водорості, що живуть в шерсті лінивця. Відповідь обґрунтуйте. 

5. Наведіть приклади негативної антропогенної діяльності. 
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1. Дайте визначення терміну «середовище існування». 

2. Опишіть повітряне середовище існування живих організмів. У чому полягає його відмінна 

риса? Що таке «вітер» та яку роль він відіграє у забезпечені життєздатності живих організмів? 

3. Що таке кліматичні чинники? Охарактеризуйте їх, наведіть приклади їхнього впливу на 

живі організми та приклади пристосувань у організмів. Розкрийте роль фотоперіодизму. 

4. Визначте та охарактеризуйте форму біотичних взаємовідносин: бактерії, що розкладають 

клітковину, живуть у кишковнику багатьох хребетних і безхребетних тварин, перетворюючи 

клітковину в доступні для тварин сполуки. Відповідь обґрунтуйте. 

5. Обґрунтуйте роль харчових ланцюгів у розвитку основних форм біотичних відносин. 
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1. Дайте визначення терміну «екологічна толерантність». 

2. Опишіть соціальне середовище існування живих організмів. У чому його унікальність? Які 

фактори відповідають за його стабільність? 

3. Назвіть основні едафічні чинники. Які фактори вважаються ґрунтоутворючими? Які вчені 

займалися вивченням цієї проблеми? Які речовини входять до складу ґрунту?  

4. Визначте та охарактеризуйте форму біотичних взаємовідносин: комарі, кліщі смокчуть 

кров від двох хвилин до восьми діб. Відповідь обґрунтуйте. 

5. Яку роль відіграє ЮНЕСКО у збереженні екологічної рівноваги? Які вітчизняні вчені 

займаються вивченням проблеми впливу антропогенних факторів на навколишнє середовище? 
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1. Дайте визначення терміну «екологічний фактор». 

2. Розкрийте суть «Закону мінімуму». Його допоміжні принципи. Які вчені працювали над 

ним? Наведіть приклади. 

3. Охарактеризуйте вплив на організми гідрологічних чинників. Біогідрологічний цикл води. 

Водний режим екосистем. Як поділяють рослини в залежності від здатності утримувати вологу 

або витримувати без неї? Наведіть приклади. 

4. Визначте та охарактеризуйте форму біотичних взаємовідносин: хижі мурашки живуть у 

стовбурах рослин та живляться тільцями, багатими на поживні речовини, захищають дерева від 

мурашок та листогризунів. Відповідь обґрунтуйте. 

5. До яких екологічних проблем сучасності призвело збільшення масштабів людської 

діяльності? 
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1. Методи збору і обробки отриманої екологічної інформації. 

2. Визначте та охарактеризуйте форму біотичних взаємовідносин: багато рослин не можуть 

існувати без зв’язку з грибами або бульбашковими бактеріями, які покращують живлення 

коріння рослин, які, у свою чергу, забезпечують їх розчинними речовинами. Відповідь 

обґрунтуйте. 

3. Що таке «лімітуючи фактори»? розкрийте суть закону мінімуму. Які вчені над ним 

працювали? Наведіть приклади. 

4. Екологія як теоретична база заходів з охорони навколишнього середовища. 

5. Дайте визначення терміну «екологічна валентність». 
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1. Історія становлення та розвитку екології як науки. 

2. Дайте визначення терміну «біотичні фактори» середовища існування. Складіть 

структуровану таблицю різновидів біотичних факторів. Опишіть їх, обґрунтуйте їх роль та 

наведіть приклади. 

3. Визначте та охарактеризуйте форму біотичних взаємовідносин: ховрахи в сухому степу 

виїдають до 40% рослинного приросту. Це означає, що пасовища можуть прогодувати 

менше число овець або сайгаків. А в роки масового розмноження сарани їжі не вистачає ні 

ховрахам, ні вівцям. Відповідь обґрунтуйте. 

4. Розкрийте суть закону толерантності. Доповнення до нього. Які вчені над ним працювали? 

Наведіть приклади. 

5. Наведіть приклади позитивної антропогенної діяльності. 
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1. Мета, завдання та об’єкти вивчення в екології. Структура сучасної екології. 

2. Дайте визначення терміну «едафічні фактори» середовища існування та особливості 

перебування у ньому живих організмів. Що таке грунт?  Які його складові. Опишіть їх, 

обґрунтуйте їх роль та наведіть приклади. 

3. Визначте, до якої екологічної групи, стосовно температури відносять названі види: сосна, 

каштан, береза, дуб, банан (стенотермні/евритермні). Відповідь обґрунтуйте. 

4. Визначте та охарактеризуйте форму біотичних взаємовідносин: Серед орхідей багато 

епіфітів. В тропічному лісі дефіцит світла. Прикріплюючись до стовбура дерева орхідеї 

отримують необхідний світло, не приносячи ні шкоди, ні користі дереву-опорі. Відповідь 

обґрунтуйте. 

5. Наведіть приклади негативної антропогенної діяльності. 
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1. Дайте визначення терміну «середовище існування». 

2. Опишіть повітряне середовище існування живих організмів. У чому полягає його відмінна 

риса? Що таке «вітер» та яку роль він відіграє у забезпечені життєздатності живих організмів? 

3. Що таке кліматичні чинники? Охарактеризуйте їх, наведіть приклади їхнього впливу на 

живі організми та приклади пристосувань у організмів. Розкрийте роль фотоперіодизму. 

4. Визначте та охарактеризуйте форму біотичних взаємовідносин: співжиття раків-



пустельників з м'якими кораловими поліпами-актиніями: рак поселяється в порожній раковині 

молюска і возить її на собі разом з поліпом, таким чином переміщаючись по дну, рак збільшує 

простір, що використовується актинією для лову видобутку, частина якої падає на дно і 

поїдається раком. Відповідь обґрунтуйте. 

5. Обґрунтуйте роль харчових ланцюгів у розвитку основних форм біотичних відносин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методи збору і обробки отриманої екологічної інформації. 

Історія становлення та розвитку екології як науки. 

Мета, завдання та об’єкти вивчення в екології. Структура сучасної екології. 

Екологія як теоретична база заходів з охорони навколишнього середовища. 

Дайте визначення терміну «середовище існування». Які вирізняють середовища існування 

живих організмів. У чому полягає особливість соціального середовища існування. 

Наведіть приклади у відповіді. 

Дайте визначення терміну «абіотичні фактори» середовища існування. Які складові 

абіотичних факторів ви знаєте. Опишіть їх, обґрунтуйте їх роль та наведіть приклади. 

Дайте визначення терміну «едафічні фактори» середовища існування та особливості 

перебування у ньому живих організмів. Що таке грунт?  Які його складові. Опишіть їх, 

обґрунтуйте їх роль та наведіть приклади. 

Що таке «лімітуючи фактори»? розкрийте суть закону мінімуму. Які вчені над ним 

працювали? Наведіть приклади. 

У чому полягає суть закону толерантності? Доповніть роз’яснення прикладами. 

Дайте визначення терміну «біотичні фактори» середовища існування. Які форми 

біотичних відносин ви знаєте. Зоогенні чинники та фітогенні чинники. Опишіть їх, 

обґрунтуйте їх роль та наведіть приклади. 

Дайте визначення терміну «біотичні фактори» середовища існування. Складіть 

структуровану таблицю різновидів біотичних факторів. Опишіть їх, обґрунтуйте їх роль та 

наведіть приклади. 

Дайте визначення терміну «антропогенні фактори» середовища існування. Наведіть 

якомога більше обґрунтованих прикладів урбогенних факторів та позитивної 

антропогенної діяльності, їх наслідки для всього живого. 

 

 


