
СЕМІНАРСЬКА РОБОТА 

З ДИСЦИПЛІНИ «ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ» 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ 101  ЕКОЛОГІЯ 

НА ТЕМУ: «СИНЕКОЛОГІЯ» 

 

1. Дайте визначення терміну «синекологія».  

2. Дайте визначення терміну «біоценоз». Який вчений та коли вперше запровадив цей 

термін? 

3. Назвіть та охарактеризуйте складові частини біоценозу. Дайте визначення та 

характеристику терміну «біотоп». 

4. Якими критеріями повинно володіти  угруповання, щоб його можна було назвати 

біоценозом? Надайте характеристику. 

5. Якими таксономічними характеристиками оперують екологи при вивченні будь-якої 

системи? Надайте їм характеристику. 

6. Опишіть з прикладами трофічну структуру біоценозу: трофічні рівні та їх представники. 

7.  Опишіть з прикладами просторову структуру біоценозу: надземна та підземна ярусності.  

8. Опишіть з прикладами екологічну структуру біоценозу. Екотон. Механізми забезпечення 

цілісності біоценозів.  

9. Опишіть видову структуру біоценозу. Видове різноманіття. Ознака видового насичення 

біоценозу. 

10. Якими способами можна провести оцінку кількісного співвідношення між видами в 

біоценозі? Охарактеризуйте. 

11. Дайте визначення терміну «біотичне угруповання».  Концепція біотичного угруповання.  

12. Класифікація елементів угруповання та концепція екологічного домінування. 

13. Дайте визначення терміну «екологічна ніша». Який вчений та коли вперше запровадив цей 

термін? Потенційна та реалізована екологічна ніша. 

14. Дайте визначення терміну «гомеостаз». Яке практичне значення має виявлення 

екологічних ніш та їх диференціювання? 

15. Який стан екосистеми називають клімаксним? Що таке флуктуації?  Які вирізняють моделі 

сукцесій за взаємовідносинами між популяціями та їх впливом на середовище 

проживання? Охарактеризуйте їх. 

16. Дайте визначення терміну «сукцесії». Який вчений та коли вперше запровадив цей термін? 

Первинні сукцесії: їх характеристика та приклади. 

17. Дайте визначення терміну «сукцесійні серії». Вторинні сукцесії: їх характеристика та 

приклади. 

18. Які етапи в процесі сукцесії проходить екосистема до клімаксного стану за Ф. 

Клементсом? 

19. Які біоценози називають корінними? Наведіть приклад. 

20. Якими бувають сукцесії: назвіть та надайте характеристику. 

21. Індикативне значення організмів: біоіндикація та біоіндикатори. 

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ ТА ДОПОВІДЕЙ: 

1. Ґрунтовий біоценоз та функції окремих груп організмів в його існуванні. 

2. Біоценоз як природна система. 

3. Властивості біоценозів.  

 

 

 



1  

1. Дайте визначення терміну «синекологія».  

2. Опишіть з прикладами трофічну структуру біоценозу: трофічні рівні та їх представники. 

3. Індикативне значення організмів: біоіндикація та біоіндикатори. 

 

2  

1. Дайте визначення терміну «біоценоз». Який вчений та коли вперше запровадив цей термін? 

2. Опишіть з прикладами просторову структуру біоценозу: надземна та підземна ярусності.  

3. Які етапи в процесі сукцесії проходить екосистема до клімаксного стану за Ф. Клементсом? 

 

3  

1. Назвіть та охарактеризуйте складові частини біоценозу. Дайте визначення та характеристику 

терміну «біотоп». 

2. Який стан екосистеми називають клімаксним? Що таке флуктуації?  Які вирізняють моделі 

сукцесій за взаємовідносинами між популяціями та їх впливом на середовище проживання? 

Охарактеризуйте їх. 

3. Дайте визначення терміну «сукцесійні серії». Вторинні сукцесії: їх характеристика та приклади. 
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1. Якими критеріями повинно володіти  угруповання, щоб його можна було назвати біоценозом? 

Надайте характеристику. 

2. Дайте визначення терміну «гомеостаз». Яке практичне значення має виявлення екологічних ніш 

та їх диференціювання? 

3. Дайте визначення терміну «сукцесії». Який вчений та коли вперше запровадив цей термін? 

Первинні сукцесії: їх характеристика та приклади. 

 

5  

1. Якими таксономічними характеристиками оперують екологи при вивченні будь-якої системи? 

Надайте їм характеристику. 

2. Опишіть видову структуру біоценозу. Видове різноманіття. Ознака видового насичення 

біоценозу. 

3. Дайте визначення терміну «біотичне угруповання».  Концепція біотичного угруповання. 

 

6  

1. Якими способами можна провести оцінку кількісного співвідношення між видами в біоценозі? 

Охарактеризуйте. 

2. Дайте визначення терміну «екологічна ніша». Який вчений та коли вперше запровадив цей 

термін? Потенційна та реалізована екологічна ніша. 

3. Які біоценози називають корінними? Наведіть приклад. 

 

7  

1. Класифікація елементів угруповання та концепція екологічного домінування. 
2. Опишіть з прикладами екологічну структуру біоценозу. Екотон. Механізми забезпечення 

цілісності біоценозів.  

3. Якими бувають сукцесії: назвіть та надайте характеристику. 
 

 


