Практичне заняття №1
Тема: Сучасна екологія: предмет, методи, завдання, структура
Мета: ознайомити студентів з сучасною структурою екологічних досліджень,
цілями, предметом і завданнями екології, основними екологічними законами
та проблемами екології. Сформувати розуміння дії екологічних законів на
всіх ієрархічних рівнях та уміння находити причини і механізми впливу
забруднюючих речовин на живу речовину.

Теоретичні питання:
1.1 Визначення, предмет і завдання екології. Об’єкти вивчення екології.
1.2 Розділи і галузі екології. Місце екології в системі біологічних наук.
1.3 Методи екологічних досліджень.
Питання для самопідготовки:
1.1 Основні екологічні категорії, поняття та терміни.
1.2 Загальне поняття про екологічні закони.
Практичні завдання:
1.1 Подумайте і прокоментуйте відповідь у зошиті. Які з перерахованих знань є
екологічними, а які ні?
А) знання про газовий склад атмосфери та вміст у ній різноманітних домішок;
Б) знання про механізми та процеси очищення води від шкідливих домішок;
В) знання про розподіл популяції на групи за віком та статтю;
Г) знання про будову очисних споруд на заводах для очистки повітря;
Д) знання про кримінальну та адміністративну відповідальність за нанесення
шкоди популяціям рідкісних видів тварин та рослин.

Завдання для самостійної роботи:
1. Випишіть у словник значення таких термінів:
екологія, аутекологія, демекологія, синекологія, екосистемологія, екосистема,
біотоп, біоценоз, біогеоценоз, продуценти, консументи, редуценти, гомеостаз,
вид(біологічний), популяція, екологічний фактор.

2. Ознайомтесь зі змістом основних екологічних законів. Випишіть у зошит
формулювання «закону мінімуму» Лібіха та «закону толерантності» Шелфорда.
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