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Вступ 

        Робоча програма навчальної дисципліни «Відновна іхтіоекологія» 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів 
за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура». 
        Предметом вивчення дисципліни є формування у студентів фахових 
теоретичних і практичних знань з відновлення видового різноманіття 
іхтіофауни та рибопродуктивності поверхневих вод(річково-озерна мережа), 
збереженні рідкісних і зникаючих видів риб та набуття практичних навичок 
із відтворення природних локалітетів, зосередження і відтворення 
іхтіофауни. 
        Міждисциплінарні зв’язки: гідрохімія, гідрологія, іхтіологія, токсиколо-
гія, основи екології, біологічні основи рибного господарства, фізіологія риб. 
     Вивчення курсу передбачає набуття знань для подальшого вивчення 
дисциплін, таких як: ставове рибництво, гідрохімія, гідрологія, основи гідро 
екологічної токсикології. 
 

Анотація 

        Навчальна дисципліна «Відновна іхтіоекологія» спрямована на набуття 
студентами глибоких базових знань з напрямів відновлення видового 
різноманіття та біопродуктивності природних водойм в умовах зростаючого 
впливу наслідків господарської діяльності на водні об’єкти та впливу 
кліматичних змін. 
        Ключові слова: аборигенна іхтіофауна, стан водного середовища, рибо- 
продуктивність, природні локалітети відтворення.        

 

Abstract 

The educational discipline "Restorative Ichthyocology" is aimed at gaining 
students deep basic knowledge on the directions of restoring species diversity and 
biological productivity of natural reservoirs in the context of the growing influence 
of the consequences of economic activity on water objects and the impact of 
climate change. 

Key words: aboriginal ichthyofauna, state of the water environment, fish- 
productivity, natural localities of reproduction. 
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1.Опис предмета навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація, 
рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

 денна  
форма 

навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість 

кредитів – 6 

Галузь знань 
20 «Аграрні науки 
та продовольство» 

Професійної підготовки Спеціальність  
207 „Водні 

біоресурси та 
аквакультура” 

Модулів – 3 Спеціалізація 
«Охорона, 

відтворення та 
раціональне 

використання 
гідробіоресурсів» 

Рік підготовки: 

Змістових 
 модулів – 3 

4 5 

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 180/135 (з. ф.) 

8 10 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 6 
самостійної роботи      
студента –  6 

 
Рівень вищої освіти:

перший 
(бакалаврський) 

 

34 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 
34 год. 6 год. 

Самостійна робота 
112 год. 121 

Форма контролю: 
іспит 

 

Примітка. Співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної 
роботи студентів становить:  
для денної форми навчання – 35% до 65%; 
для заочної форми навчання – 10% до 90%. 

 

2. Мета викладання навчальної дисципліни 
 „Відновна іхтіоекологія”- це розділ екології риб природних водойм, який 

стосується пошуку шляхів та розробки заходів з реабілітації видового складу 
та біопродуктивності аборигенної іхтіофауни у трансформованій річково- 
озерній мережі. 
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Основною метою навчальної дисципліни: 
-  ознайомлення майбутніх іхтіологів-рибоводів з сучасним станом 

видового різноманіття, біопродуктивністю та відтворенням аборигенної 
іхтіофауни у трансформованій річково – озерній мережі України, пошук та 
розробка шляхів реабілітації.  

- вивчення закономірностей відтворення аборигенної іхтіофауни  у 
гідроекологічних коридорах з метою збереження та відтворення цінних 
промислових видів риб, визначення обсягів їх можливого вилучення і 
охорони; 

- розробка концепції іхтіоекологічної оцінки ситуації – визначення 
просторових біомаркерів відтворення;  

- виявлення причин кризових ситуацій у відтворенні видового 
різноманіття та зниження кількості рибопродукції аборигенної іхтіофауни у 
річково – озерній мережі; 

- пошук та розробка заходів з корінного поліпшення ситуації по охороні і 
відтворенню рідкісних, зникаючих та промислових видів аборигенної 
іхтіофауни прородних водойм України. 
Студент повинен знати: 

- особливості відтворення іхтіофауни в трансформованній річково-
озерній мережі; 

- механізми виживання та адаптації аборигенної іхтіофауни; 
- особливості формування промислових стад риб та функціонування 

локальних рибоводтворювальних ділянок; 
- методи оцінки екологічної ситуації водного об’єкту. 

Студент повинен вміти: 
- розробляти заходи з реабілітації та відтворення аборигенної 

іхтіофауни, водних басейну; 
- оцінювати стан водного об’єкту за характеристиками підсистем 

басейну та  характеру впливу господарської діяльності; 
- оцінювати якість води за екологічним індексом та складати 

просторові іхтіомаркери напрямів реабілітації видового різноманіття 
та продуктивності біоти. 

 

3. Програма навчальної дисципліни. 
Модуль 1 

Змістовний модуль 1. Локалізація, видове різноманіття та відтворення 

аборигенної іхтіофауни у річково – озерній мережі України. 

Тема 1. Вступ. Формування видового різноманіття та 
біопродуктивності аборигенної іхтіофауни природних водойм України в 
історичному аспекті:етапи розвитку рибництва , історичні  зміни видового 

складу промислових видів та рибопродуктивності та кількості рибопрдукції 
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водойм (озер, лиманів, водосховищ, річок).  

Тема 2. Особливості локалізації аборигенної іхтіофауни водних 
об’єктів України: поняття гідроекологічного коридору, характеристика 

основних гідроекологічних коридорів України (15шт.), їх роль у 

транспортуванні забруднюючих речовин, енергетичних дотацій, кормової 

бази, міграційних процесах та локалізації іхтіофауни, основні ГЕК Західного 

Полісся України.  
Тема 3. Біопродукційний потенціал та умови формування 

промислових стад аборигенних видів риб природних водойм: поняття 

промислового стада риб, оцінка сучасного стану промислових стад 

природних водойм, характеристика та вимоги до умов мешкання, розмірно – 

вікова структура, епізоотичний стан. 

Тема 4. Умови відтворення аборигенної іхтіофауни у річково–озерній 
мережі України: просторові біомаркери відтворення, характеристика 

гідрологічних умов по фазах гідрологічного циклу, оцінка якості води та 

поверхні водозборів річкових басейнів, стан кормової бази, рибопродуктивніс 

ть та, кількість рибопродукції, стан популяцій аборигенних( промислових) 

видів риб відносно нетрансформованих басейнів річок.  

Модуль 2 

Змістовний модуль 2.Природні та антропогенні фактори впливу, 

наслідки та адаптаційні механізми виживання  аборигенної іхтіофауни у 

сучасних умовах. 

Тема 5. Вплив природних та антропогенних факторів на відтворення 
аборигенної іхтіофауни: гідрометеорологічні чинники, рН середовища і його 

вплив на життєстійкість риб в онтогенезі, токсичність та аноксія, стічні 

води житлово-промислових комплексів, сільськогосподарський та дренаж 

ний стік, аллелопатичний вплив вищих водяних рослин та синьо-зелених 

водоростей, формування стресових ситуацій у річково – озерній мережі.  

Тема 6. Наслідки антропогенного впливу на середовище мешкання та 
умови відтворення аборигенної іхтіофауни: зміни гідрологічного режиму, 

сегментація русел річок на окремі ділянки, порушення нерестових, кормових 

та зимувальних міграцій, погіршення кормової бази, замулення зимувальних 

ям, ліквідація нерестовищ, ріст токсичності, чисельності стресів та 

демографічного тиску. 

Тема 7. Наслідки господарського освоєння гирлових ділянок річок 
басейнів Чорного та Азовського морів на кількість рибопродукції та 
біорізноманіття: рр. Дон, Дніпро, Дністер, Десна, Прип’ять, дія природних 

гідрометеорологічних факторів пов’язаних з 11-річним циклом сонячної 

активності у трансформованих басейнах річок, наявністьта чисельність 

межових зон – екотонів (екологічних ніш).  

Тема 8. Адаптаційні механізми виживання аборигенної іхтіофауни, 
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та фазові реакції гідробіонтів на забруднення середовища мешкання риб: 
фізіологічні реакції на токсичність водного середовища, антиоксидантні 

механізми, фазові реакції гідробіонтів, осморегуляція, осмоізоляція, додатній 

реотаксис, тощо.  

Модуль 3 

Змістовний модуль 3. Вибір оптимальних стратегій відновлення 

видового різноманіття та біопродуктивності річкової мережі України. 

Шляхи реабілітації промислових стад аборигенної іхтіофауни. 

Тема 9. Вибір оптимальних стратегій реабілітації промислових стад 
аборигенної іхтіофауни: вибір варіанту найменш витратної (економічно 

вигідної) та найбільш ефективної стратегії реабілітації порушеної водної 

екосистеми та експертна оцінка стратегій щодо прийнятих критеріїв 

(економічних, соціальних та іхтіоекологічних). 

Тема 10. Кризові ситуації в річково-озерній мережі природного і 
антропогенного походження: кліматичні чинники, гідрологічний вплив, 

токсичні домішки, дефіцит розчиненого кисню, сірководневі зони. 

Тема 11. Чинники впливу на відтворення іхтіофауни у річково-

озерній мережі: кормова база, шляхи міграції, фази гідрологічного режиму і 
рівень затоплення заплави, якість водного середовища. 

Тема 12. Формування  іхтіоекологічної ситуації у водних об’єктах під 

впливом парникового ефекту: обміління, кисневий дефіцит, температура 

середовища, заростання ВВР, евтрофікація. 

Тема 13. Шляхи відтворення промислової іхтіофауни у 
трансформованій річково – озерній мережі: концептуальні основи 

відтворення, третинна доочистка стічних вод після їх біологічного 

очищення, механізми детоксикації стічних вод, раціональне 

природокористування на заплавах, прибережних захисних смугах (фізичне 

винесення їх в натуру), охорона нерестовищ. 
Тема 14. Концепція формування промислових стад риб: роль 

природних  локалітетів (локальних рибовідтворювальних ділянок ЛРД), 
створення заплавних рибовідтворювальних комплексів (ЗВК), зміна 

статусу(заповідання, оренда) збережених у природному стані нерестовищ, 

зимувальних ям, шляхів міграціїаборигенної іхтіофауни. 

Тема 15. Впорядкування та відновлення роботи систем природного 
відтворення аборигенної іхтіофауни: “русло - заплава”, “русло - 

нерестовище”, “русло – заплавне болото”, “русло – затока - 

стариця”,.“русло - озеро”, тощо. 

Тема 16. Формалізація чинників стану водного середовища, 

складання карто-схем: узагальнюючі індекси стану підсистем водних 

басейнів та водного середовища, колові діаграми якості води за 

коефіцієнтом русла. 
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Тема 17. Маркери стану водного середовища та напрямів реабілітації 

видового різноманіття іхтіофауни та підвищення рибопродуктивності: 
якість води, кормова база, проміжні екотони, рибопродуктивність. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назва змістовних 

 модулів  і тем 

 

Кількість годин 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

усьо-

го 

Л

. 

Л. П. С. 

Р. 

усьо-

го 

Л. Л. П. С.Р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 

Змістовний модуль 1.  Локалізація, видове різноманіття та 

відтворення аборигенної іхтіофауни у річково – озерній мережі 

України. 

Тема 1. Формування видово-го 
різноманіття та біопро-
дуктивності аборигенної 
іхтіофауни природних водойм 
України в історичному аспекті 

12 2 - 2 8 7 0,5 - 0,5 6 

Тема 2. Особливості лока-
лізації аборигенної іхтіо-
фауни водних об’єктів 
України 

12 2 - 2 8 7 0,5 - 0,5 6 

Тема 3. Біопродукційний 
потенціал та умови форму-
вання промислових стад 
аборигенних видів риб 
природних водойм 

12 2 - 2 8 7 0,5 - 0,5 6 

Тема 4. Умови відтворення 
аборигенної іхтіофауни у 
річково–озерній мережі 
України 

12 2 - 2 8 7 0,5 - 0,5 6 

Разом  за змістовим 
 модулем 1 

48 8 - 8 32 28 2 - 2 24 

Модуль 2 

Змістовний модуль 2. Природні та антропогенні фактори впливу, 

наслідки та адаптаційні механізми виживання  аборигенної іхтіофауни 

у сучасних умовах. 
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Тема 5. Вплив природних та 
антропогенних факторів на 
відтворення аборигенної 
іхтіофауни 

13 2 - 2 9 7 0,5 - 0,5 6 

Тема 6. Наслідки антропо-
генного впливу на середо-
вище мешкання та умови 
відтворення аборигенної 
іхтіофауни  

13 2 - 2 9 7 0,5 - 0,5 6 

Тема 7. Наслідки господарсь-
кого освоєння гирлових 
ділянок річок басейнів 
Чорного та Азовського морів 
на кількість рибопродукції та 
біорізноманіття 

13 2 - 2 9 7 0,5 - 0,5 6 

Тема 8. Адаптаційні меха-
нізми виживання абориген-
нної іхтіофауни, та фазові 
реакції гідробіонтів на 
забруднення середовища 
мешкання риб 

13 2 - 2 9 8 0,5 - 0,5 7 

Разом  за змістовим 
 модулем 2 

52 8 - 8 36 29 2 - 2 25 

Модуль 3 

Змістовний модуль 3. Вибір оптимальних стратегій відновлення 

видового різноманіття та біопродуктивності річкової мережі України. 

Шляхи реабілітації промислових стад аборигенної іхтіофауни. 

Тема 9. Вибір оптимальних 
стратегій реабілітації 
промислових стад аборигенної 
іхтіофауни. 

12 2 - 2 5 8,7 0,5 - 0,2 8 

Тема 10. Кризові ситуації в 
річково-озерній мережі 
природного і антропогенного 
походження. 

 2 - 2 5 8,7 0,5  0,2 8 

Тема 11. Чинники впливу на 
відтворення іхтіофауни у 
річково-озерній мережі. 

 2 - 2 5 8,2 -  0,2 8 

Тема 12. Формування  
іхтіоекологічної ситуації у 

 2 - 2 5 8,7 0,5  0,2 8 
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водних об’єктах під впливом 
парникового ефекту. 
Тема 13. Шляхи відтворення 
промислової іхтіофауни у 
трансформованій річково – 
озерній мережі. 

12 2 - 2 5 8,7 0,5 - 0,2 8 

Тема 14. Концепція форму-
вання промислових стад риб: 
роль природних локалітетів 
(локальних рибовідтворюваль-
них ділянок ЛРД). 

12 2 - 2 5 8,7 0,5 - 0,2 8 

Тема 15. Впорядкування та 
відновлення роботи систем 
природного відтворення 
аборигенної іхтіофауни. 

12 2 - 2 5 8,7 0,5 - 0,2 8 

Тема 16. Формалізація 
чинників стану водного 
середовища, складання карто-
схем. 

 2 - 2 5 8,8 0,5  0,3 8 

Тема 17. Маркери стану 
водного середовища та 
напрямів реабілітації видового 
різноманіття іхтіофауни та 
підвищення 
рибопродуктивності. 

 2 - 2 4 8,8 0,5  0,3 8 

Разом  за змістовим 
 модулем 3 

80 18 - 18 44 78 4 - 2 72 

Усього годин 180 34  - 34 112 135 8 - 6 121 

 

5. Теми практичних занять 

 
№ 

з./п. Назва теми 
Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

1. Розрахунок компл. індексу оцінки стану поверхні 
водозбору “Ке”. Методика побудови колової діаграми 

2 1 

2 Оптимізація структурно – функціональної організації 
поверхні водозбору річкових басейнів 

2 - 

3 Рибогосподарська та екологічна оцінка якості води. 
Розрахунок комплексного екологічного індексу 

2 - 
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якості води “Іе”. Методика побудови колової 
діаграми якості води 

4 Розрахунок оптимальних характеристик природних 
нерестовищ річково-озерної мережі та коефіцієнт 
розвитку заплави 

2 1 

5 Визначення екологічно необхідних витрат води в 
річкових басейнах (літня та зимова межінь, весняна 
повінь та осіннє повноводдя) 

2 1 

6 Розрахунок потенційної рибопродуктивності та 
щільності посадки для вселення в озеро 
рибопосадкового матеріалу 

2 - 

7 Розрахунок природоохоронних заходів покращення 
стану поверхні водозбору досліджуваного водного 
об’єкту 

2 - 

8 Комплексний аналіз екологічного стану підсистем 
водного басейну 

2 1 

9 Склад і функціонування локальних рибо 
відтворювальних ділянок у річковій мережі 

2 1 

10 Заходи з відродження іхтіоекологічної ситуації у 
трансформованому басейні малої річки 

2 1 

11 Омолодження іхтіоекосистем в стаках 2 - 
12 Попередня підготовка води у ставових господарствах 2 - 
13 Просторовий іхтіомаркер, як засіб визначення шляхів 

реабілітації екосистеми водного стану 
2 - 

14 Екологічно-економічні складові реабілітації водних 
екосистем за Д. Войтишиною 

2 - 

15 Заповідні території іхтіоекосистем 2 - 
16 Рибогосподарські нормативи якості води  2 - 
17 Контроль за кисневим режимом водного об’єкта. 

Задуха риб 
2 - 

 Разом 34 6 
 

6. Самостійна робота 

 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 
Підготовка до аудиторних занять – 0,5 год./1 год. занять (34 год.) 
Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 3 кредит ЄКТС (18 год.) 
Опрацювання окремих тем програм або їх частин, які не викладаються на 
лекціях – 112 год./180 год. 
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6.1. Завдання для самостійної роботи 

№ Назва завдання Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

1 Розрахувати виходячи з даних екологічного 
паспорта р.Горинь, або любої іншої річки при 
наявності екологічного паспорта, коефіцієнт 
розвитку (трансформації) заплави 

6 6 

2 Розрахувати виходячи з даних екологічного 
паспорта р.Горинь (іншої річки) оптимум 
зимувальних ям 

6 6 

3 Розрахувати виходячи з даних екологічного 
паспорта р.Горинь (іншої річки) оптимум 
природних нерестовищ 

6 6 

4 Розрахувати виходячи з даних екологічного 
паспорта р.Горинь (іншої річки) оптимум 
лісистості, заболоченості 

6 6 

5 Розрахувати виходячи з даних екологічного 
паспорта р.Горинь (іншої річки) оптимум 
залуженості та розораності басейну 

6 6 

6 Розрахувати виходячи з даних екологічного 
паспорта р.Горинь (іншої річки) оптимум 
екологічно необхідних витрат води у період 
весняної повені 

6 6 

7 Розрахувати виходячи з даних екологічного 
паспорта р.Горинь (іншої річки) оптимум 
екологічно необхідних витрат води у період 
осіннього повноводдя 

6 6 

8 Розрахувати виходячи з даних екологічного 
паспорта р.Горинь (іншої річки) оптимум 
екологічно необхідних витрат води  у період 
літньої межені 

6 6 

9 Розрахувати виходячи з даних екологічного 
паспорта р.Горинь (іншої річки) оптимум 
екологічно необхідних витрат води  у період 
зимової межені 

6 6 

10  Розрахувати виходячи з даних екологічного 
паспорта р.Горинь (іншої річки) рибогосподар 
ську якість води 

6 6 

11 Побудувати колову діаграму рибогосподарсь 6 6 
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кої якості води р.Горинь (іншої річки), нанести 
її на міліметровку 

12 Розрахувати виходячи з даних екологічного 
паспорта р.Горинь (іншої річки) екологічну 
якість води за індексами 

6 6 

13 Побудувати колову діаграму екологічної якості 
води р.Горинь (іншої річки), нанести її на 
міліметровку  

6 6 

14 Розрахувати виходячи з даних екологічного 
паспорта р.Горинь (іншої річки) просторово -  
часові зміни S1 

6 6 

15 Розрахувати виходячи з даних екологічного 
паспорта озера Скорінь (іншого озера) 
природно -  часові зміни S1 

6 6 

16  Розробити природоохоронні заходи покращен 
ня екологічного та рибогосподарського стану, 
виходячи з даних екологічного паспорта, 
р.Горинь (іншої річки) 

6 6 

17 Розробити природоохоронні заходи покращен 
ня екологічного та рибогосподарського стану, 
виходячи з даних екологічного паспорта, озера 
Скорінь (іншого озера) 

6 6 

18 Розробити природоохоронні заходи реабілітації 
відтворення аборигенної іхтіофауни, виходячи 
з даних просторового біомаркера, озера 
Скорінь (іншого озера) 

5 9 

19 Розробити природоохоронні заходи реабілітації 
відтворення аборигенної іхтіофауни, виходячи 
з даних просторового біомаркера, р. Горинь 
(іншої річки) 

5 10 

 Всього 112 121 

 

7. Методи навчання 

 

Вивчення дисципліни досягається інформаційним, ілюстративним та 
проблемним методами навчання. 

Лекції супроводжуються демонстрацією схем, таблиць з мультимедійним 
супроводом. На практичних  та лабораторних заняттях розглядаються та 
розв’язуються задачі наближені до реальних ситуацій: 

- використовується роздатковий матеріал (наочність) для формування у 
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студента системного мислення, розвитку пам'яті; 

- проводиться дискусійне обговорення проблемних питань; 
- задаються провокаційні питання. 
Навчання супроводжується опрацюванням нормативної, навчальної 

літератури, а також періодинчних видань. 
При викладанні навчальної дисципліни для активізації навчального 

процесу передбачено застосування сучасних навчальннх технологій,  таких, 
як: проблемна лекція. робота в малих групах, семінари-дискусії, кейс-метод, 
метод «Робота в мережі»,  екскурсійні заняття. 

 

8. Методи контролю 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 
використовується оцінювання знань за наступними видами робіт:  

-  поточне тестування та опитування; 
-  усне опитування; 
-  підсумкове тестування з кожного змістового модуля;  
-  перевірка виконаних лабораторних та практичних завдань; 
-  - підготовка до видання наукових статей, тез для участі в конференціях 

та олімпіадах. 
Контроль самостійної роботи проводиться: 
- з практичних занять - на основі перевірки виконаних завдань, есе, тестів. 
 Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 
 

9. Розподіл балів, що присвоюються студентам  

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумко-
вий тест 

(екзамен) 

Сума 

Змістовий 
модуль 1 

Змістовий 
модуль 2 

 
Змістовий 
модуль 3 

 

  

16 16 28 
Т 
1 

Т  
2 

Т
3 

Т 
4 

Т 
5 

Т 
6 

Т 
7 

Т 
8 

Т 
9 

Т 
10 

Т 
11 

Т 
12

Т 
13 

Т 
14 

Т 
15 

Т 
16 

Т 
17 

40 100 

4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

Т1, Т2... Т12 — теми змістових модулів. 
Студент повинен набрати за поточне тестування та самостійну роботу не 

менше ніж 60 балів, а також відпрацювати всі лабораторні та практичні 
заняття. 
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                  Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною 
шкалою для заліку 

Оцінка за національною 
шкалою для екзамену та 

курсової роботи 

90–100 

зараховано 

відмінно 

82–89 
добре 

74–81 

64–73 
задовільно 

60–63 

35–59 не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 

незадовільно з 
можливістю повторного 

складання 

0–34 не зараховано 
з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

незадовільно 
з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 

1. Короткий конспект лекцій з дисципліни «Відновна іхтіоекологія»  для 
студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності іхтіолог – 
рибовод.  
2. Пакет тестових завдань з кожної теми та в цілому по всьому курсу 
дисципліни. 
3. Ілюстративні матеріали. 

 

11. Рекомендована література. 

Базова 

1. Відновна іхтіоекологія (Реабілітація аборигенної іхтіофауни природних 
водойм України).- Гриб Й. В., Сондак В.В., Гончаренко Н. І., Куньчик Т. М., 
Новіцький Р. О., Щербуха А.Я., Волкошовець О.В., Войтишина Д.Й., - (Під 
редакцією д.б.н., професора Гриба Й.В., к.б.н., доцента Сондака В.В.).-т.1, 
Рівне.: Волинські обереги.- 2008, 620с. 
2. Cондак В.В. Відновна іхтіоекологія (Реабілітація аборигенної іхтіофауни 
природних водойм Стир–Горинського гідроекологічного коридору).-т.2, 
Рівне.: Волинські обереги.- 2008, 320с. 
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3. Гриб Й.В. Клименко М.О., Сондак В.В. Відновна гідроекологія поруше- 
них річкових та озерних систем (гідрохімія, гідробіологія, гідрологія, управ 
ління). Навч. посібник. Т.1. Рівне.: Волинські обереги. 1999.-348с. 
 4. Гриб Й. В. Клименко М. О., Сондак В. В., Волкова Л. А., Відновна 
гідроекологія порушених річкових та озерних систем (гідрохімія, 
гідробіологія, гідрологія, управління). Навч. посібник. Т.2. Рівне.: Волинські 
обереги. 1999.-148с.  
5. Лабораторний практикум . Реабілітація порушених річкових та озерних 
систем (гідро екологія,іхтіологія, економіка, управління) за ред. Клименко 
М.О, Гриб Й.В., Гуцола А.В. – Вінниця, 2015-424с. 

 

Додаткова 

1. Гриб Й. В., Сондак В. В., Куньчик Т. М. Концептуальні основи відтворення 
аборигенної іхтіофауни в басейнах правобережних приток р. Прип’ять // 
Вісник НУВГП. – Рівне.: вип. 2 (30) . - 2005.-С.207-213. 
2. Гриб Й. В., Сондак В. В. Антропогенна трансформація і шляхи омолоджен 
ня озер Волині. // Українське Полісся: вчора, сьогодні, завтра.-Луцьк: 
Надстир’я.-1998.-С. 172-174. 
3. Гриб Й. В., Сондак В. В., Кірюшенко Н.В. Віддалені екологічні наслідки 
впливу осушувальних меліорацій в басейнах малих річок. // Вісник УДУВГП, 
ч.1., 2002р.- С.10-15. 
4. Гриб Й. В. Гончаренко Н.І., Сондак В. В. Зимувальні ями у річковій мережі 
як природні біореактори // Рибне господарство, Міжвідомчий тематичний 

науковий збірник.-К.: вип.65.-2006.-С.123-128. 
 

12. Інформаційні ресурси 

1. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) 
/Електронний ресурс. – Режим доступу:  /naukovabiblioteka. 
2.   Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського Електронний ресурс. – 
Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua. 
3.   Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6) /Електронний 
ресурс. – Режим доступу: http://libr.rv.ua. 
4.  Сайт журналу «Гидробиологический журнал», рубрика «Санитарная 
гидробиология» Електронний ресурс. – Режим доступу: http://hydrobiolog. 
com.ua/2010/2010_4.htm 
5.   Інститут рибного господарства НААНУ. Електронний ресурс. – Режим 
доступу: http://if.org.ua/index.php/uk/. 
6.    Сайт журналу «Рибогосподарська наука України», рубрика «Біоресурси 
та екологія водойм» Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://fsu.ua/index.php/uk/arkhiv-zhurnalu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


