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Вступ 

Мета навчальної практики з гідробіології полягає у поглиблені та 
вдосконалені  теоретичних знань з гідробіології та здобуття  практич-

них навичок із виявлення джерел забруднення довкілля, здійснення  
гідробіологічного моніторингу, оцінювання екологічної ситуації вод-

них об'єктів. 
Основними завданнями навчальної практики є: 

- ознайомлення студентів з предметом, змістом і методами гід-

робіологічних вишукувань; 
- набуття практичних навичок у виконанні гідробіологічних ро-

біт і проведенні маршрутного гідробіологічного обстеження річки 

та заплави; 

- ознайомлення студентів з сапробними організмами з різних 

зон забруднення і типів водойм; 

- ознайомлення студентів з масовими формами планктону, які 
викликають “цвітіння” води;  

- надбання студентами практичних навичок у обробці та аналізі 
матеріалів польових вишукувань. 
Керуючись нормативними положеннями, за відповідними методи-

ками студенти повинні вміти: 

- проводити відбір гідробіологічних проб води на фітопланк-

тон,  зоопланктон, зообентос і перифітон; 

- використовувати результати гідробіологічних вишукувань; 
- розраховувати індекс сапробності по фітопланктону за мето-

дом Пантле-Бука в модифікації Сладечека; 
- розраховувати індекс Вудівіса;  
- розраховувати індекс Гуднайта-Уітлея. 
 

Місце проведення практики 

Навчальна практика з гідробіології проводиться на території Рів-
ненської області. Польові роботи  проводяться на наступних ділянках: 

1. В долині річки Устя в межах міста Рівне, нижче Басівкутського 

водосховища. 
2. На Басівкутському водосховищі. 
3. На водосховищі “Гідропарк”. 

4. На р.Горинь в районі с.Хотинь-с.Ходоси. 
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Програма навчальної практики 

 

Відбір проб на фітопланктон . 

Мета роботи: ознайомитись з методиками відбору гідробіологіч-

них проб фітопланктону.  

Прилади і обладнання: 40%-ний формалін, планктонна сітка Апш-

тейна, відро, таз, пляшки або банки для збереження проб, етикетки, 

батометр (пляшка Мейєра), кухоль на 1л. 

Відбір кількісних проб фітопланктону на глибоководних водних 

об'єктах здійснюється батометром з глибин 0; 1,0; 2,5; 5,0; 10,0; 20,0 м. 

і т.д. Потім проби, відібрані з кожної глибини, зливаються в чисте від-

ро і добре перемішуються, після чого відбирається середня проба 
об'ємом 0,5 л. Добавляючи в відібрану пробу 5-7 мл 40%-ного форма-
ліну, який не повинен мати осаду, пробу фіксують. 
На малих річках і мілководдях пробу фітопланктону відбирають 

простим зачерпуванням води з глибини 0,3-0,5 м. Нею заповнюють 
0,5л пляшки. Пробу відразу ж фіксують 5-7 мл. 40%-ного формаліну. 

Для якісного відбору проб фітопланктону використовують планк-

тонну сітку Апштейна (газ №77), яка має вигляд конуса. Верхня ча-
стина пришивається за рахунок бавовняної тканини до металевого 

кільця, а нижня частина прикріплюється до планктонного стаканчика. 
Перед початком роботи сітку промивають у воді і закривають затис-
качем. 

В глибоких місцях проводять тотальний лов від дна до поверхні, а 
на мілководдях ємкістю (літрова кружка, відро, банки) з горизонту 

0,3-0,5 м на відстані більше 1 м від берега. Зачерпують не менше 30 л 

води і профільтровують її через планктонну сітку Апштейна, де про-

ходить її фільтрація і збирання фітопланктону в стаканчику планктон-

ної сітки. Зачерпувати слід за течією води середнім темпом з невели-

кими перервами. 

Після того, як через сітку профільтрували не менше 30 л води, осад 

з планктонного стаканчика переливають в посудину для відбору про-

би, відкриваючи затискач. Потім затискач закривається і сітку знову 

занурюють у водойму або у відро для споліскування. Змиті організми 

знову переносять у пробу. Необхідно не допустити, щоб при споліску-

ванні в сітку попала нова порція води через вхідний отвір. Проба 
фіксується 5-7 мл 40%-ного формаліну. 
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Відбір проб на зоопланктон. 

Мета роботи: ознайомитись з методикою відбору гідробіологіч-

них проб зоопланктону.  

Прилади і обладнання: 40%-ний формалін, планктонна сітка Апш-

тейна, відро, таз, пляшки або банки для збереження проб, етикетки, 

кухоль на 1 л. 

Для відбору проб на зоопланктон також використовують планк-

тонну сітку Апштейна (газ №77).  

Перед початком роботи сітку промивають в річці і закривають за-
тискачем. Відбір проб зоопланктону здійснюється таким чином: літ-
ровим кухлем або відром з глибини 0,3-0,5 м на відстані, більше ніж 1 

м від берега, зачерпують 50 л води. Воду виливають в сітку Апштей-

на, де проходить її фільтрація і концентрація зоопланктону в планк-

тонному стаканчику. Черпають за течією річки, середнім темпом з не-
великими перервами. 

Після того, як профільтрували 50 л води осад з планктонного ста-
канчика, відкриваючи затискач, переливається в підготовлений для ві-
дбору проби посуд. Потім затискач закривають і сітку занурюють у 

водойму або у відро з водою, коли мала глибина або сильна течія, але 
таким чином, щоб не потрапила через вхідний отвір в сітку нова пор-

ція води. Змиті зі стінок залишки проби зливаються в ту ж посудину. 

Після відбору проби відразу ж консервують, доливаючи 2-3 мл 

40%-ного формаліну. Добре законсервована проба повинна мати стій-

кий запах формаліну. Надлишок формаліну у пробі не припускається, 
тому що організми зоопланктону деформуються, стулки організмів 
стають крихкими, що ускладнює видове визначення організмів зооп-

ланктону. 

Посуд з пробами зберігається в захищеному від попадання прямих 

сонячних променів приміщенні при температурі не нижче 10 
0С. 

Після відбору проби заповнюється етикетка. 
 

Відбір кількісних проб зообентосу. 

Мета роботи: ознайомитись з методикою відбору кількісних гід-

робіологічних проб зообентосу.  

Прилади і обладнання: 40%-ний формалін, трубчастий донний че-
рпак, сачок або скребачка, відро, таз, пляшки або банки для збережен-

ня проб, етикетки.  

Відбір кількісних проб зообентосу на малих і середніх річках здій-

снюється трубчастим донним черпаком або сачком чи скребачкою. В 
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декількох точках з різним характером дна трубчастим донним черпа-
ком на доступній глибині вирізається шар ґрунту на 2/4 - 3/4 глибини 

трубки (7-8 см). На кожному створі відбираються 2-4 трубки. 

Кількість трубок, які відбираються в створі, залежить від типу 

ґрунту і кількості організмів у пробі . На мулистих ґрунтах беруться 2-

3 трубки, так як там в основному багато організмів, а на бідніших 

піщаних ґрунтах відбираються 3-4 трубки. Відібраний ґрунт перено-

сять у таз. Потім проводять промивку проби. Ґрунт переносять в сачок 

–промивалку або скребачку і промивають водою, поки промивні води 

не стануть світлими. Залишок скребачки (організми разом з частиною 

ґрунту) переносять за допомогою пінцета в банку. 

Для відбору зразка з піщаного ґрунту річок треба пробу перед про-

мивкою через сачок або скребачку піддати відмучуванню. Для цього 

пробу з донного черпака переносять в таз, наливають води до 1/3-1/2 

об'єму глибини тазу. Рукою вода з ґрунтом приводиться в стан руху 

так, щоб підняти в воду зоофауну, не даючи організмам осісти на дно. 

Воду з тазу швидко виливають в сачок – промивалку чи скребачку. 

Так продовжують робити до тих пір, поки промивні води не стануть 
світлими. 

Після цього залишок ґрунту в тазу оглядається, всі організми, які 
залишилися вибираються, а залишок викидається. Після промивки ор-

ганізми з сачка-промивалки чи скребачки переносять у банку. Проби 

консервуються і забезпечуються етикетками. 

Об'єм консервованого матеріалу не повинен перевищувати 1/2-2/3 

об'єму банки. Вільний об’єм заповнюється водою і 40% ним фор-

маліном з розрахунку 1/10 частина банки – 50 мл на банку 0,5 л. 

 

Відбір якісних проб зообентосу. 

Мета роботи: ознайомитись з методикою відбору якісних гідробі-
ологічних проб зообентосу та перифітону.  

Прилади і обладнання: 40%-ний формалін, сачок або скребачка, 
відро, таз, пляшки або банки для збереження проб, етикетки. 

Відбір здійснюється сачком або скребачкою. Тварин на водній рос-
линності ловлять скребачкою чи вручну. Скребачкою проводять проти 

течії річки декілька разів по рослинності в зоні її повного занурення у 

воду. Відцідивши воду, вибирають зі скребачки виловлених тварин 

пінцетом і переносять в банку (попередньо банку на ¼ об’єму запов-
нюють водою). 
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Декілька екземплярів різних рослин, занурених повністю в воду, 

виривають з коренем і промивають в тазу. Таким чином ми знімаємо 

рухомих тварин. Потім рослину і особливо кореневу систему уважно 

обстежують і пінцетом чи вручну збирають прикріплених тварин. Во-

ду з тазика можна процідити через скребачку і вміст скребачки пере-
нести в банку. 

Рухомі організми бентосу, які можуть знаходитися в товщі води, 

вловлюють скребачкою, здійснюючи плавні рухи вперед по дну проти 

течії річки, кожний раз після чергового занурення виймаючи скребач-

ку з води і оглядаючи її. 
Більших тварин з сачка в банку переносять пінцетом, а дрібних 

змивають зі стінок скребачки струменем води (з кухля) і концентру-

ють в нижній округлій частині скребачки.  

Вивернувши мішок, переносять тварин безпосередньо в банку, за-
нурюючи частину мішка з фауною в банку з водою. 

При зборі тварин з ґрунту в декількох точках з різним характером 

дна скребачкою на достатній глибині зрізується шар ґрунту на глиби-

ну ріжучої пластинки. При цьому скребачкою притискають до ґрунту і 
проводять по дну на відстань 0,5 м або менше. Ґрунт зі скребачки пе-
реносять в таз, наповнивши його до половини. Якщо ґрунт являє со-

бою мул (коли розтирати пальцями, то не відчувається пісок), то його 

переносять в сачок-промивалку, де промивають ґрунт до освітлення 
води. 

Залишок в сачку-промивалці змивають в центральну частину міш-

ка, поливаючи з кружки водою внутрішню поверхню мішка. Потім 

мішок вивертають над банкою і, занурюючи центральну частину сачка 
в банку, змивають залишки тварин з ґрунту в банку. 

Зібраний матеріал в банках разом з ґрунтом повинен займати не бі-
льше 1/2-2/3 вмісту банки і, тому, якщо весь матеріал не входить в од-

ну банку, то його можна помістити в двох-трьох. Залишковий простір 

банки заповнюють водою і 40% ним формаліном (з розрахунку 1/10 

частина об'єму банки заповнюється формаліном). 

З каменів тварин збирають вручну на доступній глибині. Камені 
різних розмірів обережно відділяють від ґрунту, так як рухомі ор-

ганізми швидко втікають, і переносять в таз з водою. Частина тварин з 
каменів переходить у воду, яку потім проціджують через сачок. Ка-
мені над тазом уважно оглядають і всіх виявлених тварин переносять 
у банку з водою. Уважно оглядають і нарости на каменях, які можуть 
бути домівками ручейників і трубками лялечок хірономід. Таким чи-
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ном оглядають не менше п’яти каменів різного розміру, потім воду з 
тазика профільтровують через сачок-промивалку і переносять в банку 

для фіксації. Банки з відібраними пробами забезпечуються етикетками 

з лейкопластиру. Записувати треба олівцем або кульковою ручкою. 

За такою ж методикою проводять і відбір проб перифітону з по-

верхні паль, мостів, дамб і т.п. Використовують для відбору ніж, пін-

цет, ложку. Відбирати проби перифітону треба обережно, щоб в них 

не потрапили частинки бетону, металу чи дерева. Проби переносять в 
банки і заливають на 2/3 водою, а потім фіксують 40%-ним фор-

маліном (1/10 частина об’єму банки). В кінці відбору заповнюється 
етикетка. 
Для всіх відібраних проб на кожному створі в кінці відбору запов-

нюється одна загальна карточка, яка включає необхідну інформацію 

по всіх показниках (пробах). 

Карточка обов’язкових відомостей  

при відборі гідробіологічних проб. 
Назва водойми _________________________________________________ 

Назва пункту і номер створу ______________________________________ 

Дата відбору (число,місяць,рік) ___________________________________ 

Місце відбору (лівий, правий берег,середина) _______________________ 

Час відбору (години, хвилини) ____________________________________ 

Температура води _______________________________________________ 

Температура повітря ____________________________________________ 

Об’єм відібраної проби фітопланктону (л) __________________________ 

Об'єм профільтрованої води для зоопланктону (л) ___________________ 

Прозорість води (м) _____________________________________________ 

Субстрат, з якого відібрана проба перифітону ________________________ 

Відстань місця відбору проби перифітону від берега (м)_______________ 

Глибина, на якій знаходився субстрат з обростанням (м) ______________ 

Швидкість течії, м/с ____________________________________________ 

Характер обростання, колір, інтенсивність розвитку перифітону________ 

Біотоп (відомості про характер субстрату, з якого зібрані тварини) _____ 

Ґрунт (каміння,мул,пісок,глина,мулистий пісок) ____________________ 

Кількість трубок (для кількісних проб) _____________________________ 

Вміст розчиненого кисню, мг О2/л ________________________________ 

 Для кожної проби заповнюється етикетка: 

Водойма _____________________________________________________ 

Пункт ________________________________________________________ 

Створ ________________________________________________________ 

Дата відбору __________________________________________________ 
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Ознайомлення з індикаторними організми 

різних зон сапробності 

 

Мета роботи: ознайомити студентів з сапробними організмами з 
різних зон забруднення і типів водойм. 

Матеріали і обладнання: планктонна сітка, драга, донний черпак, 

сачок, склянки для доставки матеріалу в лабораторію (250-300 мл), мі-
кроскоп, предметні і покривні скельця, чашки Петрі (для розгляду ма-
кропланктону, бентосу); 40%-ний формалін. 

Хід роботи. 

1. Зібрати і зафіксувати біологічний матеріал (проводиться в веге-
таційний період; зимою заняття виконуються на готовому зафіксова-
ному матеріалі). 

2. Розглянути і по можливості визначити до виду найпростіших, 

коловерток, ракоподібних, личинок комах і інші групи гідробіонтів з 
водойм, які мають різну ступінь забруднення. 

3. Замалювати і дати еколого-систематичну характеристику масо-

вим формам, які відповідають певним зонам сапробності. 
При надходженні у проточні водойми стічних вод в них виникають 

послідовно такі зони забруднення: полісапробна, α-мезосапробна, β-

мезосапробна і олігосапробна. 
Полісапробна зона (р) характеризується великим вмістом нестій-

ких органічних речовин і наявністю продуктів їх анаеробного розкла-
ду (метан, сірководень). Кисень відсутній, є багато органічного детри-

ту, проходять відновні процеси, залізо знаходиться у формі Fe
2+

, мул 

має чорне забарвлення з запахом сірководню. В цій зоні масово розви-

ваються рослинні організми з гетеротрофним типом живлення: сапро-

фітні бактерії, нитчасті бактерії (Sphaerotilus), сірчані бактерії 
/Beggiatoa,Thiothrix), бактеріальні зооглеї (Zooglea ramigera), з най-

простіших-інфузорії, безколірні джгутикові. 
Альфа-мезосапробна підзона (αm). В цій зоні починається аероб-

ний розклад органічних речовин з утворенням аміаку. Міститься бага-
то вільної вуглекислоти, кисень присутній в малій кількості. У воді і 
донних відкладах протікають окислювально-відновні процеси, залізо в 
закисній і окисній формах, мул сіруватого кольору. В αm –сапробній 

підзоні розвиваються організми, які мають велику стійкість до нестачі 
кисню і великого вмісту вугільної кислоти. Переважають рослинні ор-

ганізми з гетеротрофним і міксотрофним живленням, окремі організ-
ми мають масовий розвиток. Інтенсивно розвиваються бактеріальні 
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зооглеї, нитчасті  бактерії, гриби, з водоростей - осціляторії, стигеок-

лоніум. Із тваринних організмів інтенсивні обростання сидячими ін-

фузоріями (Сarchesium), зустрічаються коловертки (Brachionus), бага-
то забарвлених і безколірних джгутикових. У мулі є значна кількість 
тубіфіцид і личинок хірономід. 

Бета-мезосапробна підзона (βm) відмічається у водоймах майже 
звільнених від нестійких органічних речовин, розпад яких дійшов до 

утворення окислених продуктів (повна мінералізація). Концентрація 
кисню і вугільної кислоти сильно коливається на протязі доби, в ден-

ний час вміст кисню доходить до перенасичення, а вугільна кислота 
може повністю зникати. В нічні години спостерігається дефіцит кис-
ню у воді. В мулах багато органічного детриту, інтенсивно протікають 
окислювальні процеси, мул жовтого кольору. В цій зоні велике різно-

маніття тваринних і рослинних організмів. В масі розвиваються рос-
линні організми з автотрофним типом живлення, спостерігається “цві-
тіння” води багатьма представниками фітопланктону. В обростаннях - 

звичайні зелені, нитчасті та епіфітні діатомеї, в мулах - черви, личин-

ки хірономід, молюски.  

Олігосапробна зона (о) характеризує практично чисті водойми з 
незначним вмістом нестійких органічних речовин і невеликою кількі-
стю продуктів їх мінералізації. Вміст кисню і вугільної кислоти не за-
знає помітних коливань в денні і нічні години доби. Цвітіння водорос-
тей, як правило, не спостерігається. В донних відкладах мало органіч-

ного детриту, автотрофних організмів і бентосних тварин (червів, ли-

чинок хірономід і молюсків). Показниками великої чистоти води в цій 

зоні є деякі червоні водорості (Thorea, Batrachospermum) і водні мохи.  

 

 

Визначення індексу сапробності по фітопланктону  

(методом Пантле – Букка) . 

 

В гідробіологічних дослідженнях використовується метод індика-
торних організмів Пантле і Букка в модифікації Сладечека. 

 Метод включає визначення відносної частоти зустрічаємості гід-

робіонтів (h) і їх індикаторної значимості (S ).  

Визначення (h) проводять за око вимірювальною шкалою:  

9,0- маса організмів (40-100% організмів одного виду); 

7,0- дуже часто зустрічаються (20-40%); 

5,0- часто зустрічаються (10-20%); 
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3,0- нерідко зустрічаються (4-10%); 

2,0- рідко зустрічаються (2-3%); 

1,0 – дуже рідко зустрічаються (< 1%) 

Індикаторну значимість (S) і зону сапробності визначають за спис-
ком сапробних організмів (Атлас сапробності) : 

( )

∑
∑ ×

=
h

hS
F      (1) 

Для статистичної достовірності необхідно, щоб в пробі було не ме-
нше 12 індикаторних видів із загальною сумою зустрічаємості ∑h=30. 

(Protosoa, Rotatoria, Cyanophitu). 

 У тому випадку, коли в пробах, відібраних на одному місті, ви-

вчаються декілька різних груп біоценозів, то розрахунок здійснюють 
за формулою: 

( ) ( ) ( )

n

nn

n

hhh

hShShS
F

∑∑∑
∑∑∑

++

×+×+×
=

.....

.......

21

2211
  (2) 

де: Fn- середній індекс; S1, S2, Sn- індекси сапробності окремих біо-

ценозів (макрофлора, макрофауна, обростання), або декілька проб од-

ного угруповання; ∑ h1, ∑ h2, ∑ hn- суми значень частоти зустрічаємо-

сті окремих угруповань або декількох проб одного угруповання. Ве-
личину індикаторної значимості (S) визначають за даними, наведени-

ми у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Індикаторна значимість (S) 
Індикаторні організми S Умовні позначен-

ня зон сапробності 
Організми ксеносапробної зони 0 Х 

Організми олігосапробної зони 1 О 

Організми бета-мезосапробної підзони 2 β 

Організми альфа-мезосапробної підзони 3 α 

Організми полісапробної зони 4 Р 

  

За індексом Пантле-Букка ксеносапробна зона визначається індек-

сом - 0,0-0,5 (перший клас якості води); олігосапробна зона - 0,51-1,5 

(другий клас якості); бета-мезосапробна – 1,51 – 2,5 (третій клас якос-
ті); альфа-мезосапробна - 2,51-3,5 (четвертий клас якості); полісапро-

бна - 3,51-4,0 (п’ятий клас якості). 
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Дати висновок до якої зони сапробності відноситься вода та визна-
чити  клас якості води. 

 

Визначення індексу Вудівіса. 

 

Індекс Вудівіса застосовується для біотестування мілководних та 
нешироких річок, зарослих водною рослинністю Система сапробності 
дозволяє прослідкувати черговість зникнення і повторної появи ор-

ганізмів: водоростей, найпростіших, макробезхребетних і риб (в за-
лежності від впливу забруднюючих речовин). 

 За базу досліджень Вудівісом прийняті макробезхребетні ор-

ганізми бентосу: личинки веснянок, одноденок, ручейників, тубіфіци-

ди та частота їх зустрічаємості в пробах. 

Значення біотичного індексу Вудівіса змінюється від 1,2,3,4 (за-
бруднені води) до 10,0 ( чисті води). 

В екологічній класифікації якості річкових вод при дуже сильному 
забрудненні індекс дорівнює 0. Категорія сильно забруднених вод має 
біотичний індекс 1-0,1; брудних вод – 2,0 –1,1; помірно брудних – 4 – 

3; чистих вод – 7 – 5; дуже чистих вод – 10 – 8. Значення індексів так-

сономічних груп наведені в таблиці 2.  

Таблиця 2 

Робоча шкала для визначення біотичного індексу 
Організми Видова різ-

номанітність 
Біотичні індекси за наявності загаль-

ного числа присутніх груп 

0 - 1 2 - 5 6 - 10 11 - 15 16 

Личинки вес-
нянок 

більше 1 виду 

тільки 1 вид 

- 

- 

7 

6 

8 

7 

9 

8 

10 

9 

Личинки одно-

денок 

більше 1 виду 

тільки 1 вид 

- 

- 

6 

5 

7 

6 

8 

7 

9 

8 

Личинки ру-

чейників 
більше 1 виду 

тільки 1 вид 

- 

4 

5 

4 

6 

5 

7 

6 

8 

7 

Бокоплави 

(Gammarus) 

усі вищезгадані 
види відсутні 

3 4 5 6 7 

Водяні віслю-

ки (Acellus) 

усі вищезгадані 
види відсутні 

2 3 4 5 6 

Тубіфіциди та 
личинки моти-

ля 

усі вищезгадані 
види відсутні 

1 2 3 4 - 

Усі види відсу-

тні 
усі вищезгадані 
види відсутні 

0 1 2 2 - 
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Для розрахунку індексу Вудівіса застосовують формулу: 

∑=
n

x
I

i

В
      (3) 

де: хі - значення індексів індикаторних організмів; n- кількість виявле-
них індикаторних організмів. 

 

Визначення індексу Гуднайта – Уітлея 

 ( по крупних таксонах) 

Гуднайт та Уітлей провели індикацію стану водного об’єкту за ви-

явленням організмів бентосу, які визначають забруднення – олігохет. 
Кількість олігохет виражається у відсотках по відношенню до усієї кі-
лькості виявлених видів донних організмів. Шкала вимірювань - від 0 

до 100%. 

Забрудненим водам відповідають значення індексу від 60 до 100%, 

чистим - до 60%. 

Таблиця 3 

Відповідність індексів Гуднайта-Уітлея індексам та зонам сапробності 

Зона сапробності 
Індекс сапроності 
Пантле - Букка 

Індекс Гуднайта-
Уітлея (% олігохет) 

Олігосапробна  0,5 – 1,5 до 30,0 

Бета-мезосапробна 1,6-2,5 
30,0-60,0 

61,0-70,0 

Альфа-мезосапробна 2,6 – 3,5 71,0 – 80,0 

Полісапробна 3,6-4,0 > 80,0 

  

Таблиця 4 

Відповідність індексу Гуднайта-Уітлея екологічним індексам якості 
води 

Екологічний 

клас 
Індекс сапробності по 

Пантле - Букку 
Іе 

Індекс Гуднай-

та-Уітлея (% 

олігохет) 
I 0.7 1,0 15,0 

II 1.4 3,0 30,0 

III 2.2 8,0 45,0 

IV 3.3 18,0 60,0 

V > 3.3 > 18,0 > 60,0 
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Рекомендована література 

 

1. Відновна гідроекологія порушених річкових та озерних систем: 

(гідрохімія, гідробіологія, гідрологія, управління): в 2 т./ Гриб Й.В., 

Клименко М.О., Сондак В.В., Волкова Л.А. / Під ред. Гриба Й.В. - Рі-
вне: Волинські обереги, 1999. - Т. 1. - 316 с. 

2. Конспект лекцій з курсу „Гідробіологія” для студентів спеціаль-
ностей 7.070801 „Екологія і охорона навколишнього середовища”; 

6.130300 „Водні біоресурси і аквакультура” денної і заочної форм на-
вчання. / С.С.Трушева – Рівне, УДУВГП, 2003, -32 с. (065-107). 

3.  Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу 

“Гідробіологія” студентами спеціальностей 7.070801 “Екологія і охо-

рона навколишнього середовища” та 6.130300 “Водні біоресурси та 
аквакультура”. / Сондак В.В., Трушева С.С. – Рівне, УДУВГ та П, 

2002, - 42 с. (065-97) 

4.  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу 

„Гідробіологія” студентами спеціальностей 7.070801 „Екологія  і охо-

рона навколишнього середовища” та 6.130300 „Водні біоресурси” / 

Сондак В.В., Трушева С.С. - Рівне, УДУВГП, - 28 с. (065-110) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


