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ВСТУП 
 

Навчальна дисципліна «Лабораторний практикум з зоології» є складовою 

освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» галузі знань 0401 «Природничі науки» з 

напряму підготовки 040102 «Біологія». 

Викладається у 7 семестрі 4-го курсу денної форми навчання в обсязі – 432 

год. (12 кредити ECTS), зокрема: лабораторні – 187 год., самостійна робота – 

245 год. У курсі передбачено 6 змістових модулі та 6 модульних контрольних 

робіт. Завершується дисципліна комплексним заліком. 

«Лабораторний практикум з зоології» є комплексною дисципліною, що 

складається з лабораторних блоків у відповідності до дисциплін спеціалізації, 

що викладаються в даному семестрі. А саме: 

1. Лабораторний практикум з дисципліни «Гідробіологія» проводиться в 7 

семестрі в обсязі – 79 год. (2 кредити ECTS), зокрема: лабораторні – 

34 год., самостійна робота – 45 год. У лабораторному блоці 

передбачено 1 змістовний модуль та 1 модульна контрольна робота. 

Завершується лабораторний блок виставленням підсумкової оцінки за 

змістовний модуль. 

2. Лабораторний практикум з дисципліни «Іхтіологія» проводиться в 7 

семестрі в обсязі – 116 год. (4 кредити ECTS), зокрема: лабораторні – 

51 год., самостійна робота – 65 год. У лабораторному блоці 

передбачено 2 змістовних модулі та 2 модульні контрольні роботи. 

Завершується лабораторний блок виставленням підсумкової оцінки за 

змістовний модуль. 

3. Лабораторний практикум з дисципліни «Батрахогерпетологія» 

проводиться в 7 семестрі в обсязі – 79 год. (2 кредити ECTS), зокрема: 

лабораторні – 34 год., самостійна робота – 45 год. У лабораторному 

блоці передбачено 1 змістовний модуль та 1 модульна контрольна 

робота. Завершується лабораторний блок виставленням підсумкової 

оцінки за змістовний модуль. 

4. Лабораторний практикум з дисципліни «Орнітологія» проводиться в 7 

семестрі в обсязі – 79 год. (2 кредити ECTS), зокрема: лабораторні – 

34 год., самостійна робота – 45 год. У лабораторному блоці 

передбачено 1 змістовний модуль та 1 модульна контрольна робота. 

Завершується лабораторний блок виставленням підсумкової оцінки за 

змістовний модуль. 

5. Лабораторний практикум з дисципліни «Теріологія» проводиться в 7 

семестрі в обсязі – 79 год. (2 кредити ECTS), зокрема: лабораторні – 

34 год., самостійна робота – 45 год. У лабораторному блоці 

передбачено 1 змістовний модуль та 1 модульна контрольна робота. 

Завершується лабораторний блок виставленням підсумкової оцінки за 

змістовний модуль. 
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Мета дисципліни – ознайомити студентів із методами дослідження 

гідробіонтів, риб, амфібій, рептилій, птахів і ссавців; розглянути основні групи 

водних і наземних тварин, а також вплив різних факторів середовища на їх 

існування; виявити закономірності формування та життєдіяльності водних і 

наземних екосистем, роль у них дослідних груп тварин. 

 

Завдання: 

1) ознайомити студентів з методологією дослідження гідробіонтів та 

водних екосистем; 

2) розглянути основні групи гідробіонтів та їх адаптації до мешкання у 

водному середовищі; 

3) іхтіологія; 

4) іхтіологія; 

5) батрахогерпетологія; 

6) батрахогерпетологія; 

7) орнітологія; 

8) орнітологія; 

9) теріологія; 

10) теріологія. 

 

Структура курсу 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

– основні методи гідробіологічних досліджень у водоймах різних типів і 

адаптивні механізмі гідробіонтів до водного середовища; 

– іхтіологія; 

– батрахогерпетологія; 

– орнітологія; 

– теріологія. 

вміти: 
– обирати адекватні методи та об’єкти для проведення досліджень у 

певному напрямку гідробіології, планувати заходи щодо комплексних 

досліджень гідробіоценозів у різнотипних водоймах, а також визначати видовий 

склад та кількісну представленість окремих груп гідробіонтів; 

– іхтіологія; 

– батрахогерпетологія; 

– орнітологія; 

– теріологія. 

 

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 

відповідного напряму). 

Навчальна дисципліна «Лабораторний практикум з зоології» є складовою 

циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

«бакалавр» за напрямом «біологія». Вона є базовою зоологічною дисципліною, 
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що висвітлює питання дослідження різних груп тварин у межах всіх середових 

існування (водне, повітряно-наземне, ґрунт і живі організми); аналізує 

методологію практичного дослідження гідробіонтів, риб, амфібій, рептилій, 

птахів і ссавців; всебічно висвітлює питання систематики, екології, 

адаптаційних механізмів даних груп тварин, а також формування в них 

популяційного рівня організації та їх угруповань. Дисципліна покликана 

узагальнити уявлення про фонові групи гідробіонтів і хордових тварин.  

Зв’язок з іншими дисциплінами. Дисципліна «Лабораторний практикум з 

зоології» є базовою для засвоєння знань і вмінь у системі професійної 

підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Актуальність вивчення 

цієї дисципліни визначається необхідністю і важливістю розуміння студентом 

функціонування зоологічної складової різних середовищ існування. Теоретичне 

ядро дисципліни «Лабораторний практикум з зоології» становлять такі науки як 

зоологія та екологія. Разом із тим, вона тісно пов’язана з такими дисциплінами, 

як біорізноманіття, систематика, морфологія, анатомія. 
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Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти 

 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістові модулі входять наступні теми та/або блоки тем: 

у лабораторний блок «Гідробіологія» входить один змістовний модуль (ЗМ1) із темами 

1-4; у лабораторний блок «Іхтіологія» входить два змістовних модулі (ЗМ2 і 3М3) із темами 

5-8 і 9-12; у лабораторний блок «Батрахогерпетологія» входить один змістовний модуль 

(ЗМ4) із темами 13-15; у лабораторний блок «Орнітологія» входить один змістовний модуль 

(ЗМ5) із темами 16-18; у лабораторний блок «Теріологія» входить один змістовний модуль 

(ЗМ6) із темами 19-22.  

Обов’язковим для заліку є написання 6 поточних і 6 модульних контрольних робіт. У 

випадку відсутності студента, він може відпрацювати пропущене заняття у поза 

аудиторний час (пропущених занять не може бути більше половини від загальної 

кількості занять). 

Оцінювання за формами контролю: 

Лабораторний блок «Гідробіологія» 
 ЗМ1 

Min. – 8 балів Max. – 13,3 балів 
МКР 8 13,3 

* - усі модульні контрольні роботи (МКР) мають розрахунково-аналітичний характер. 

 

Лабораторний блок «Іхтіологія» 
 ЗМ2 ЗМ3 

Min. – 8 балів Max. – 13,4 балів Min. – 8 балів Max. – 13,4 балів 
МКР 1 8 13,4   
МКР 2   8 13,4 

* - усі модульні контрольні роботи (МКР) мають розрахунково-аналітичний характер. 

 

Лабораторний блок «Батрахогерпетологія» 
 ЗМ4 

Min. – 8 балів Max. – 13,3 балів 
МКР 8 13,3 

* - усі модульні контрольні роботи (МКР) мають розрахунково-аналітичний характер. 

 

Лабораторний блок «Орнітологія» 
 ЗМ5 

Min. – 8 балів Max. – 13,3 балів 
МКР 8 13,3 

* - усі модульні контрольні роботи (МКР) мають розрахунково-аналітичний характер. 

 

Лабораторний блок «Теріологія» 
 ЗМ6 

Min. – 8 балів Max. – 13,3 балів 
МКР 8 13,3 

* - усі модульні контрольні роботи (МКР) мають розрахунково-аналітичний характер. 
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Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 

мінімум – 48 балів, для одержання заліку обов’язковим є перескладання модульної 

контрольної роботи з найменшою кількістю отриманих балів. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР 

здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань студентів при 

кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 1 жовтня 2010 року. 

 

При простому розрахунку отримаємо: 

 ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 ЗМ4 ЗМ5 ЗМ6 залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 8 8 8 8 8 8 12 60 

Максимум 13,3 13,4 13,4 13,3 13,3 13,3 20 100 

 

При цьому, кількість балів: 

 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 

 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 

 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 

 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 

 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 

 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»); 

 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

 

  Шкала відповідності (за умови заліку)        

За 100 – бальною шкалою За національною шкалою 

90 – 100 зараховано 

85 – 89 

75 – 84  

65 – 74  

60 – 64  

1 – 59  не зараховано 
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Лабораторний блок  

з дисципліни «Гідробіологія» 

 

ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

  

Змістовий модуль 1 Методи дослідження гідробіонтів. Життєві форми 

гідробіонтів та їх адаптації до факторів середовища у 

водоймах різних типів. Продуктивність гідробіонтів і 

вплив на них антропогенного чинника 

 

ТЕМА 1.   Центри гідробіологічних досліджень в Україні та світі. Основні видання 

гідробіологічного напрямку. Методи дослідження гідробіонтів (19 год.) 

Гідробіологічні станції постійного моніторингу. Інститут біології 

південних морів. Інститут гідробіології НАН України. Основні гідробіологічні 

центри в країнах світу. Основні постійні видання, що спеціалізуються на 

висвітленні питань щодо гідробіологічних досліджень. Моніторинг стану 

водних об’єктів. Вимірювання рівнів води. Вимірювання швидкості течії. 

Витрати води на водотоках. Вітрове хвилювання. Температурний режим. 

Вміст і фракційний склад завислих у воді речовин. Прозорість води. Загальна 

мінералізація води. Іонний склад води. Концентрація водневих іонів. 

Концентрація розчиненого кисню. Аналіз за токсичними речовинами. Радіаційне 

забруднення води. Методи збору й аналізу гідробіонтів. 

ТЕМА 2.   Різні групи гідробіонтів та їх життєві форми (19 год.) 

Різні групи гідробіонтів. Сприйняття середовища та орієнтація при 

переміщенні. Активне та пасивне переміщення. Живлення гідробіонтів. 

Трофічна піраміда та трофічні мережі. Продуценти, консументи та 

редуценти. Автотрофний, гетеротрофний і мікотрофний типи живлення. 

Фотосинтез і хемосинтез. Екзогенне, ендогенне та змішане живлення 

гетеротрофів. Життєва форма. Гідробіонти, мерогідробіонти й амфібіонти. 

Планктон, нектон, нейстон, плейстон, бентос, перифітон і псамон. 

ТЕМА 3.   Адаптивні механізми гідробіонтів до абіотичних і біотичних факторів 

середовища у водоймах різних типів (19 год.) 

Щільність, в’язкість і теплоємність води. Переміщення водних мас. Типи 

та розмірні категорії ґрунтів. Особливості впливу різних абіотичних чинників 

на гідробіонтів: температури, тиску, світла, кисневого режиму, розчинених у 

воді газів. Дихання гідробіонтів. Забарвлення гідробіонтів. Біолюмінесценція. 

Стенобіонти та еврибіонти. Евриедафічні та стенедавічні гідробіонти. 

Розчинені у воді солі. Замори. Неорганічні й органічні речовини токсичної дії. 

Звук, електрика та магнетизм у житті гідробіонтів. Місце та площа води на 

планеті. Світовий океан і океани. Внутрішні, околичні та міжострівні моря. 

Зони океану. Зони дна океану та її мешканці. Зони товщі води океану та їх 

мешканці. Континентальні водойми. Річки, озера, водосховища та болота. 

Підземні води: грунтові, артезіанські та мінеральні. 
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ТЕМА 4. Продуктивність гідробіонтів, їх участь у самоочищенні водойм і вплив 

на них антропогенного фактору (20 год.) 

Народжуваність гідробіонтів. Форми та ритми розмноження. 

Плодючість. Смертність гідробіонтів. Виживаність. Постійний і періодичний 

ріст водних організмів. Ізометричний та алометричний, експоненційний і 

логістичний ріст. Добова, сезонна та багаторічна динаміка чисельності, 

щільності та біомаси гідробіонтів. Біологічна продуктивність водних 

екосистем. Первинна та вторинна продукція. Колообіг речовин у водних 

екосистемах і потік речовин, що проходить через них. Енергетичний баланс 

гідробіонтів. Роль гідробіонтів у самоочищенні води. Фільтратори. Здатність 

накопичувати забруднювачі. Біоіндикація. Сапробіологічний аналіз. 

Біотестування. Формування якості води. Анатропогенне й антропічне 

навантаження на водне середовище. Типи забруднення. Глобальні екологічні 

проблеми водного середовища. Сучасний стан водних екосистем. 

 

Підсумкова модульна контрольна робота 1 (2 год.) 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лабораторних робіт 

Кількість годин 

лекції 
лабора-

торні 
С/Р 

Змістовий модуль 1 «Методи дослідження гідробіонтів. Життєві форми гідробіонтів та 
їх адаптації до факторів середовища у водоймах різних типів. Продуктивність 

гідробіонтів і вплив на них антропогенного чинника» 

1 
Тема 1. Центри гідробіологічних досліджень в Україні 

та світі. Основні видання гідробіологічного 
напрямку. Методи дослідження гідробіонтів 

— 8 11 

2 Тема 2. Різні групи гідробіонтів та їх життєві форми — 8 11 

3 
Тема 3. Адаптивні механізми гідробіонтів до абіотичних 

і біотичних факторів середовища у водоймах 
різних типів 

— 8 11 

4 
Тема 4. Продуктивність гідробіонтів, їх участь у 

самоочищенні водойм і вплив на них 
антропогенного фактору 

— 8 12 

 Підсумкова модульна контрольна робота 1 — 2 — 

 ВСЬОГО 0 34 45 

Загальний обсяг  79 год., в тому числі: 

Лекції – 0 год. 

Лабораторні – 34 год. 

Самостійна робота – 45 год. 
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ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11  
 

Методи дослідження гідробіонтів. Життєві форми гідробіонтів та їх адаптації до 

факторів середовища у водоймах різних типів. Продуктивність гідробіонтів і вплив 

на них антропогенного чинника 

 

ТЕМА 1. ЦЕНТРИ ГІДРОБІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ. ОСНОВНІ ВИДАННЯ 

ГІДРОБІОЛОГІЧНОГО НАПРЯМКУ. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОБІОНТІВ. – (19 год.) 

 

Лабораторне заняття 1. – 2 год. 

Центри гідробіологічних досліджень та основні наукові гідробіологічні видання. 
 

Лабораторне заняття 2. – 6 год. 

Гідрологічні, гідрохімічні, гідробіологічні та іхтіологічні методи досліджень. 

 
Завдання для самостійної роботи. 
Центри гідробіологічних досліджень у різних країнах світу. Періодичні гідробіологічні 

видання в Україні та світі. Вітчизняні та закордоні підходи до дослідження різних типів 

водойм і груп гідробіонтів. Сучасні підходи гідробіологічних досліджень. – (11 год.) 

Контрольні запитання та завдання: 
1. Сучасні підходи та напрямки гідробіологічних досліджень. 

2. Виникнення, історія та напрямки роботи Інституту біології південних морів 

імені О.О.Ковалевського в Севастополі. 

3. Виникнення, історія та напрямки роботи Інституту гідробіології НАН 

України в Києві. 

4. Інститут рибного господарства в Києві та інші наукові заклади та ВУЗи, що 

займаються проведенням гідробіологічних досліджень. 

5. Напрямки гідробіології та гідробіологічних досліджень. 

6. Особливості, варіації та специфіка застосування гідрологічних методів. 

7. Особливості, варіації та специфіка застосування гідрохімічних методів. 

8. Особливості, варіації та специфіка застосування гідробіологічних методів. 

9. Особливості, варіації та специфіка застосування іхтіологічних методів. 

 

Рекомендована література: 
1. Алексієнко В.Р. Іхтіологія: Посібник для студентів біологічних факультетів. 2-ге 

видання. – К.: Український фітосоціологічний центр, 2010. – 116 с. 

2. Анисимова И.М., Лавровский В.В. Ихтиология. – М.: Высшая школа, 1983. – 256 с. 

3. Березина Н.А. Гидробиология. – М.: Лѐгкая и пищевая промышленность, 1984. – 360 с. 

4. Березина Н.А. Практикум по гидробиологии. – М.: Агропромиздат, 1989. – 208 с. 

5. Жадин В.Н. Методы гидробиологического исследования. – М.: Высшая школа, 1960. 

– 192 с. 

6. Зернов С.А. Общая гидробиология. – М.-Л.: Биомедгиз, 1934. – 504 с. 

7. Инструкции и методические рекомендации по сбору и обработке биологической 

информации в районах исследования ПИНРО. – Мурманск: Изд-во ПИНРО, 2001. – 

291 с. 
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8. Константинов А.С. Общая гидробиология. – М.: Высшая школа, 1967. – 431с. 

9. Максунова В.А. Ихтиология и гидробиология. – Душанбе: Дониш, 1969. – 278 с. 

10. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М., Давидов О. А., 

Дьяченко Т. М. та ін. – К.: ЛОГОС, 2006. – 408 с. 

11. Методичні вказівки до вивчення іхтіології (розділ: «Морфометричний аналіз риб») 

для студентів біологічного факультету / Алексієнко В. Р., Подобайло А. В. – К.: ВЦ 

«Київський  університет», 1998. – 36 с. 

12. Методичні поради до вивчення іхтіології (Розділ: ―Молодь риб дніпровських 

водосховищ: видовий склад і розподіл‖) / Гандзюра В.П., Алексієнко В. Р. – К.: ВПЦ 

Київського університету, 1993. – 41 с. 

13. Методичні рекомендації до практикуму з курсу ―Гідробіологія‖ (розділ: ―Методи 

збору та обробки зоопланктону‖) для студентів біологічного факультету / Упорядн. 

Трохимець В.М., Алексієнко В.Р. – К.: ВЦ ―Київський університет‖, 2004. – 40 с. 

14. Михайловский Г.Е. Описание и оценка состояний планктонных сообществ. – 

М.,1988. – 214 с. 

15. Паспорт спеціальності «Гідробіологія». Затверджено постановами президії ВАК 

України від 26 березня 1998 р. № 19-09/3, № 20-09/3 // Бюлетень Вищої атестаційної 

комісії України. – 2001. – № 4. 

16. Плохинский Н.А. Биометрия. – М.: Изд-во Московского университета, 1970. – 367 с. 

17. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб. – М.: Пищевая промышленность, 1966. 

– 250 с. 

18. Протасов А.А., Карпинский М.Г. Гидробиология в датах. Хронология ключевых 

научных событий // Морський екологічний журнал. – 2011. – №3, Т.X. – С. 86-100. 

19. Романенко В.Д. Основи гідроекології: підручник. – К.: Обереги, 2001. – 728 с. 

20. Романенко В.Д. Основы гидроэкологии. – К.: Генеза, 2004. – 664 с. 

21. Россолимо О.Л. Беспозвоночные и рыбы. – М.: Издание Московского унверситета, 

1983. – 206 с. 

22. Филенко О.Ф., Михеева И.В. Основы водной токсикологии. – М.: Колос, 2007. – 144 с. 

23. Шитиков В.К., Розенберг Г.С., Зинченко Т.Д. Количественная гидроэкология: методы 

системной идентификации. – Тольятти: ИЭВБ РАН, 2003. – 463 с. 

 

 

ТЕМА 2. РІЗНІ ГРУПИ ГІДРОБІОНТІВ ТА ЇХ ЖИТТЄВІ ФОРМИ. – (19 год.) 

 

Лабораторне заняття 3. – 6 год. 

Різні групи гідробіонтів та особливості їх функціонування у водному 

середовищі. 
 

Лабораторне заняття 4. – 2 год. 

Життєві форми гідробіонтів. 
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Завдання для самостійної роботи. 

Особливості формування різних типів водойм у межах географічно відмінних частин водного 

середовища існування. Підходи до гідроморфології водойм у різних країнах світу. Різні групи 

безхребетних і хордових гідробіонтів. Особливості переміщення та живлення гідробіонтів у 

залежності до приналежності до різних життєвих форм. – (11 год.) 

Контрольні запитання та завдання: 
1. Різні групи гідробіонтів. 

2. Сприйняття й орієнтація в середовищі гідробіонтів. 

3. Живлення різних життєвих форм гідробіонтів. 

4. Зони життя у водоймах різних типів. 

5. Життєві форми гідробіонтів. 

6. Адаптації життєвих форм водних організмів до середовища мешкання. 

7. Особливості організації, життєдіяльності та значення планктону. 

8. Особливості організації, життєдіяльності та значення нектону. 

9. Особливості організації, життєдіяльності та значення нейстону. 

10. Особливості організації, життєдіяльності та значення плейстону. 

11. Особливості організації, життєдіяльності та значення бентосу. 

12. Особливості організації, життєдіяльності та значення перифітону. 

13. Особливості організації, життєдіяльності та значення псамону. 

 

Рекомендована література: 
1. Алексієнко В.Р. Іхтіологія: Посібник для студентів біологічних факультетів. 2-ге 

видання. – К.: Український фітосоціологічний центр, 2010. – 116 с. 

2. Анисимова И.М., Лавровский В.В. Ихтиология. – М.: Высшая школа, 1983. – 256 с. 

3. Березина Н.А. Гидробиология. – М.: Лѐгкая и пищевая промышленность, 1984. – 360 с.  

4. Березина Н.А. Практикум по гидробиологии. – М.: Агропромиздат, 1989. – 208 с. 

5. Волошин І.І., Чирка В.Г. Географія Світового океану. – К.: Перун, 1996. – 224 с. 

6. Гандзюра В.П. Екологія. – К.: Сталь, 2009. – 375 с. 

7. Жадин В. Н., Гердт С. В. Реки, озѐра и водохранилища СССР, их флора и фауна. – 

М.: Учпедгиз, 1961. – 597 с. 

8. Липин А. Н. Пресные воды и их жизнь. – М.: Учпедгиз, 1950. – 347 с. 

9. Максунова В. А. Ихтиология и гидробиология. – Душанбе: Дониш, 1969. – 278 с. 

10. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М., Давидов О. А., 

Дьяченко Т. М. та ін. – К.: ЛОГОС, 2006. – 408 с. 

11. Михайловский Г.Е. Описание и оценка состояний планктонных сообществ. – 

М.,1988. – 214 с. 

12. Одум Ю. Экология. – М.: Мир, 1986. – Т. 1-2. 

13. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб. – М.: Пищевая промышленность, 

1966. – 250 с. 

14. Романенко В.Д. Основи гідроекології: підручник. – К.: Обереги, 2001. – 728 с. 

15. Романенко В.Д. Основы гидроэкологии. – К.: Генеза, 2004. – 664 с. 

16. Россолимо О.Л. Беспозвоночные и рыбы. – М.: Издание Московского унверситета, 

1983. – 206 с. 
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17. Хімко Р.В., Мережко О.І., Бабко Р.В. Малі річки – дослідження, охорона, відновлення. – К.: 

Інститут екології, 2003. – 380 с. 

18. Эрхард Ж.-П., Сежен Ж. Планктон. Состав, экология, загрязнение. – Л.: Гидрометеоиздат, 

1984. – 256 с. 

 

 

ТЕМА 3. АДАПТИВНІ МЕХАНІЗМИ ГІДРОБІОНТІВ ДО АБІОТИЧНИХ І БІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ 

СЕРЕДОВИЩА У ВОДОЙМАХ РІЗНИХ ТИПІВ. – (19 год.) 

 

Лабораторне заняття 5. – 4 год. 

Основні фактори водного середовища та їх вплив на гідробіонтів. 
 

Лабораторне заняття 6. – 4 год. 

Адаптації гідро біонтів до мешкання у водному середовищі та у різнотипних 

водойм. 

 
Завдання для самостійної роботи. 

Адаптаційні механізми різних груп гідробіонтів до впливу факторів середовища. – (11 год.) 

Контрольні запитання та завдання: 
1. Властивості води та їх значення для гідробіонтів. 

2. Вплив на життя водних організмів щільності, в’язкості та теплоємності води 

та динаміка цих показників протягом різних сезонів року. 

3. Горизонтальні та вертикальні переміщення мас води. 

4. Приуроченість різних груп гідробіонтів до ділянок дна в залежності від 

розмірних і хімічних характеристик ґрунту. 

5. Особливості дії температури у водному середовищі та значення цього 

фактору для різних груп гідробіонтів. 

6. Світла у водному середовищі та значення цього фактору для різних груп 

водних організмів. 

7. Особливості дії кисневого режиму температури у водному середовищі та 

значення цього фактору для різних груп гідробіонтів. 

8. Розчинність газів у водному середовищі та значення цього фактору для 

різних груп водних організмів. 

9. Типи забарвлення гідробіонтів і біолюмінесценція. 

10. Еврибіонти та стенобіонти. 

 

Рекомендована література: 
1. Березина Н.А. Гидробиология. – М.: Лѐгкая и пищевая промышленность, 1984. – 360 с.  

2. Березина Н.А. Практикум по гидробиологии. – М.: Агропромиздат, 1989. – 208 с. 

3. Водна рамкова директива ЄС 200/60/ЕС. Основні терміни та їх визначення. – К., 2006. 

– 240 с. 

4. Гандзюра В.П. Екологія. – К.: Сталь, 2009. – 375 с. 

5. Ивлева И.В. Температура среды и скорость энергетического обмена у водных 

животных. – К., 1981. – 231 с. 
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6. Липин А. Н. Пресные воды и их жизнь. – М.: Учпедгиз, 1950. – 347 с. 

7. Одум Ю. Экология. – М.: Мир, 1986. – Т. 1-2. 

8. Романенко В.Д. Основи гідроекології: підручник. – К.: Обереги, 2001. – 728 с. 

9. Романенко В.Д. Основы гидроэкологии. – К.: Генеза, 2004. – 664 с. 

 

 

ТЕМА 4. ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІДРОБІОНТІВ, ЇХ УЧАСТЬ У САМООЧИЩЕННІ ВОДОЙМ І ВПЛИВ 

НА НИХ АНТРОПОГЕННОГО ФАКТОРУ. – (20 год.) 

 

Лабораторне заняття 7. – 2 год. 

Народжуваність, смертність і динаміка популяцій гідробінтів. 
 

Лабораторне заняття 8. – 2 год. 

Продуктивність гідробіонтів у водоймах різних типів. 

 

Лабораторне заняття 9. – 2 год. 

Участь гідробіонтів у самоочищенні водойм. 

 

Лабораторне заняття 10. – 2 год. 

Вплив антропогенного фактору на гідробіонтів. 

 
 

Завдання для самостійної роботи. 

Особливості біопродуктивності у водоймах різних типів. Основні чинники, які будуть 

впливати на її показники. Основні групи гідробіонтів, що беруть участь у процесах 

самоочищення води у водоймах різних типів.  Значення та специфіка впливу антропогенного 

фактору на гідробіонтів водойм різних типів. – (12 год.) 

Контрольні запитання та завдання: 
1. Біопродуктивність. 

2. Первинна та вторинна продукція. Особливості їх формування у водоймах. 

3. Колообіг різних хімічних елементів і речовин у водних екосистемах. 

4. Енергетичний баланс гідробіонтів. 

5. Фільтратори та інші групи водних організмів, що беруть участь у процесах 

самоочищення води. 

6. Біоіндикація та біотестування. 

7. Сапробіологічний аналіз якості води за різними групами гідробіонтів. 

8. Формування якості води. 

9. Особливості впливу антропогенного й антропічного навантаження на 

водойми. 

10. Забруднення водойм і способи їх очищення. 

11. Глобальні екологічні проблеми, пов’язан з водним середовищем. 

12. Проблематика сучасної гідробіології. 
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Рекомендована література: 
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Украины / Харченко Т.А., Протасов А.А., Ляшенко А.В. и др. – К.: ИГБ НАН 

Украины, 2005. – 314 с. 

7. Биоэнергетика и рост рыб. – М., 1983. – 408 с. 

8. Винберг Г.Г. Интенсивность обмена и пищевые потребности рыб. – Минск: Выш. шк., 

1956. – 252 с. 

9. Гандзюра В.П. Продуктивність біосистем за токсичного забруднення середовища 

важкими металами. – К.: ВГЛ „Обрії‖, 2002. – 248 с. 

10. Гандзюра В.П., Грубінко В.В. Концепція шкодочинності в екології. – Київ-Тернопіль: 

Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – 144 с.  

11. Гідроекологічна токсикометрія та біоіндикація забруднень: Теорія, методи, практика 

використання /За ред. Олексіва І.Т., Брагінського Л.П. – Львів: Світ, 1995. – 440 с. 

12. Гутельмахер Б.Л. Метаболизм планктона как единого целого. – Л.: Наука, 1986. – 155 с. 

13. Заика В.Е. Сравнительная продуктивность гидробионтов. – К.: Наук. думка, 1983. – 

208 с. 

14. Карзинкин Г.С. Основы биологической продуктивности водоемов. – М., 1952. – 342 с. 

15. Макрушин А.В. Биологический анализ качества вод. – Л.: Изд-во АН СССР. – 1974. – 

53 с. 

16. Максунова В.А. Ихтиология и гидробиология. – Душанбе: Дониш, 1969. – 278 с. 

17. Марушевський Г.Б. Етика збалансованого розвитку: Монографія. – К.: Центр 

екологічної освіти та інформації, 2008. – 440 с. 

18. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М., Давидов О. А., 

Дьяченко Т. М. та ін. – К.: ЛОГОС, 2006. – 408 с. 

19. Одум Ю. Экология. – М.: Мир, 1986. – Т. 1-2. 

20. Романенко В.Д. Основи гідроекології: підручник. – К.: Обереги, 2001. – 728 с. 

21. Романенко В.Д. Основы гидроэкологии. – К.: Генеза, 2004. – 664 с. 

22. Россолимо О.Л. Беспозвоночные и рыбы. – М.: Издание Московского унверситета, 

1983. – 206 с. 

23. Руденко С.С., Костишин С.С., Ситнікова І.О. Штучні системи в екології. Навч. 

посібник для вищих навч. закладів. – Чернівці: Рута, 2006. – 200 с. 

24. Современное состояние экосистемы Черного моря.– М.: Наука,1987. – 240 с. 

25. Стратегия сохранения биологического и ландшафтного разнообразия бассейна Днепра 

/Романенко В.Д., Афанасьев С.А., Гродзинский М.Д. и др.: Под ред. В.Н. Билоконя. – 

К.: Из-во Ай-Би, 2004. – 106 с. 
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26. Шмидт-Ниельсен К. Физиология животных. Приспособления и среда. –  М.: Мир, 

1982. – Т. 1. – 416 с. – Т. 2. – 384 с. 

27. Хочачка П., Сомеро Дж. Биохимическая адаптация. – М.: Мир, 1988. – 568 с. 

 
Підсумкова модульна контрольна робота 1. – 2 год. 

  
ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 1 

1.  Назвіть основні центри гідробіологічних досліджень та напрямки їх роботи. 

2. Наведіть основні навчально-методичні праці з гідробіології, що вийшли на теренах 

СРСР та України. 

3. Визначення та напрямки роботи гідробіології та гідроекології. 

4. Розгляньте та поясніть основні напрямки гідробіології. 

5. У чому заклечається явище «водного парадоксу»? 

6. Визначення та приклади стенобатних та еврибатних гідробіонтів. 

7. Визначення та приклади стенооксибіонтів і евріоксибіонтів. 

8. Типи та приклади біолюмінесценції. 

9. Охарактеризуйте зони бенталі океану. 

10. Межі ультраабісалі та особливості організації її мешканців. 

11. Чим відрізняються поняття заплава, рипаль і медіаль? 

12. Що таке епі-, мезо- і гіполімніон? 

13. У чому полягає відмінність між мікро-, мейо- і макробентосом? 

14. Специфіка, приклади та значення перифітону. 

15. Чим відрізняються поняття планктон і нектон? 

16. Наведіть визначення та приклади кількісних методів збору планктону. 

17. Стаціонарні методи лову риби та їх приклади. 

18. Проаналізуйте особливості відціджуючи методів лову риби та наведіть приклади. 

19. З чим пов’язані особливості формування різних типів переміщення гідробіонтів? 

20. Чим відрізняються типи живлення водних організмів? 

21. Поняття біоценозу, біотопу. 

22. Трофічна структура гідробіоценозу. Гільдії та методи їх виділення. 

23. Типи динаміки щільності популяцій гідробіонтів. K- і  r – стратеги. 

24. Сукцесії, флуктуації та трансформації гідроекосистем. 

25. Характеристика клімаксної гідроекосистеми. 

26. Поняття ―якості середовища‖, її кількісна оцінка. 

27. Поняття біоценозу. Типи гідробіоценозів. Продукція гідробіоценозу. 

28. Типи конкуренції. Дифузна конкуренція, її кількісна оцінка. 

29. Забруднення гідроекосистем. Методи біоіндикації та біотестування. ГДК. 

30. Трофічні ланцюги і мережі. Продукція особини, популяції, угруповання. 

31. Продуктивність і продукція систем різного рівня. Методи визначення та розрахунку. 

32. Поняття продуцентів, консументів, редуцентів.  

33. Трофічні ланцюги та мережі живлення. Трофічні піраміди. 

34. Головні джерела енергії в різних типах екосистем. 

35. Типи життєвих стратегій у гідробіонтів різних груп. Типи динаміки популяцій.       

36. Поняття ―біогеоценозу‖, ―екосистеми‖, ‖біоценозу‖, ‖біотопу‖. 

37. Методи визначення і розрахунку продукції популяцій, угруповань і екосистеми. 

38. Роль окремих груп гідробіонтів у формуванні біопродуктивності гідроекосистем. 

39. Роль гідробіонтів у процесах самоочищення та формування якості води. 

40. Основні типи антропогенного навантаження на гідроекосистеми, їх значення. 

41. Зони сапробності, їх визначення. 

42. Евтрофікація водойм. 

43. Роль видів-інтродуцентів у гідроекосистемах. 
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44. Антропогенна трансформація гідроекосистем. 

45. Головні проблеми сучасної гідробіології, можливі шляхи їхнього вирішення. 
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3.  Гиляров А.М. Популяционная экология. – М.: МГУ, 1990. – 191 с. 
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192 с. 
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15. Романенко В.Д. Основи гідроекології: підручник. – К.: Обереги, 2001. – 728 с. 

16. Романенко В.Д. Основы гидроэкологии. – К.: Генеза, 2004. – 664 с. 
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Н.Г. Богуцкой. – Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2004. – 436 с. 
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ПИТАННЯ НА ЗАЛІК 

 
1. Назвіть основні центри гідробіологічних досліджень та напрямки їх роботи. 

2. Визначення та напрямки роботи гідробіології та гідроекології. 

3. Розгляньте та поясніть основні напрямки гідробіології. 

4. У чому заклечається явище «водного парадоксу»? 

5. У чому полягає відмінність стенобіонтних та еврибіонтних водних організмів? 

Наведіть приклади. 

6. Визначення та приклади стенооксибіонтів і евріоксибіонтів. 

7. Типи та приклади біолюмінесценції. 

8. Охарактеризуйте зони бенталі океану. 

9. Межі абісалі та особливості організації її мешканців. 

10. Визначення та специфіка батіпелагіалі. 

11. Чим відрізняються поняття заплава, рипаль і медіаль? 

12. Що таке епі-, мезо- і гіполімніон? 

13. У чому полягає відмінність між мікро-, мейо- і макробентосом? 

14. Специфіка, приклади та значення перифітону. 

15. Чим відрізняються поняття планктон і нектон? 

16. Наведіть визначення та приклади кількісних методів збору планктону. 

17. Проаналізуйте особливості відціджуючи методів лову риби та наведіть приклади. 

18. З чим пов’язані особливості формування різних типів переміщення гідробіонтів? 

19. Чим відрізняються типи живлення водних організмів? 

20. Поняття «популяції» в гідробіологіїї. Типи росту і типи життєвих стратегій популяцій. 

21. Типи міжпопуляційних взаємин та типи їх класифікацій. 

22. Поняття біоценозу, біотопу. 

23. Екологічна ніша. Потенційна і реалізована. 

24. Типи динаміки щільності популяцій гідробіонтів. K- і  r – стратеги. 

25. Сукцесії, флуктуації та трансформації гідроекосистем. 

26. Характеристика клімаксної гідроекосистеми. 

27. Багатомірна екологічна ніша. Типи ніш. 

28. Поняття біоценозу. Типи гідробіоценозів. Продукція гідробіоценозу. 

29. Типи конкуренції. Дифузна конкуренція, її кількісна оцінка. 

30. Забруднення гідроекосистем. Методи біоіндикації та біотестування. ГДК. 

31. Трофічні ланцюги і мережі. Продукція особини, популяції, угруповання. 

32. Поняття продуцентів, консументів, редуцентів.  

33. Трофічні ланцюги та мережі живлення. Трофічні піраміди. 

34. Головні джерела енергії в різних типах екосистем. 

35. Типи життєвих стратегій у гідробіонтів різних груп. Типи динаміки популяцій.       

36. Поняття ―біогеоценозу‖, ―екосистеми‖, ‖біоценозу‖, ‖біотопу‖. 

37. Методи визначення і розрахунку продукції популяцій, угруповань і екосистеми. 

38. Роль окремих груп гідробіонтів у формуванні біопродуктивності гідро екосистем. 

39. Роль гідробіонтів у процесах самоочищення та формування якості води. 

40. Основні типи антропогенного навантаження на гідроекосистеми, їх значення. 

41. Зони сапробності, їх визначення. 

42. Евтрофікація водойм. 

43. Роль видів-інтродуцентів у гідроекосистемах. 

44. Антропогенна трансформація гідро екосистем. 

45. Головні проблеми сучасної гідробіології, можливі шляхи їхнього вирішення. 
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Лабораторний блок  

з дисципліни «Іхтіологія» 

 

ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

 

 

Лабораторний блок  

з дисципліни «Батрахогерпетологія» 

 

ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

 

 

 

Лабораторний блок  

з дисципліни «Орнітологія» 

 

ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

 

 

Лабораторний блок  

з дисципліни «Теріологія» 

 

ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

 

 


