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Техніка безпеки при роботі в лабораторії. 
Вимоги до приміщення та обладнання лабораторії 

У лабораторії передбачено витяжну шафу зі спеціальною 

тягою, водопровід і каналізацію.  

Приміщення повинно мати не менше двох кімнат. У першій 

розміщують столи, полиці для титрування, аналітичні терези (на 
кронштейнах біля капітальної стіни).  

Прилади, яким потрібне постійне місце і обережне 
ставлення, встановлюють на окремих столах.  

Для вентиляції приміщення обладнують фрамуги і кватирки, 

а ще краще – вентилятор з механічним приводом. 

У другій кімнаті встановлюють витяжну шафу з 
вентиляцією, кронштейн для сушильних шаф, прилад для 

отримання дистильованої води, стіл і раковину для миття 

посуду, етажерку для його сушіння і шафу для реактивів, 

хімічного посуду та матеріалів. У цій кімнаті проводять 

озолення та сушіння речовин. 

При роботі в лабораторії, необхідно: знати правила техніки 

безпеки, бути обережним, уважним. 

 Лабораторні столи, прилади, витяжні шафи в лабораторії 
необхідно встановити так, щоб прохід між ними був не менше 1 

м.  

Перш ніж приступити до роботи в навчальній лабораторії, 
працівники та студенти повинні засвоїти такі основні правила: 

1.  В лабораторії суворо заборонено пити воду та вживати 

їжу. 

2. В лабораторії необхідно працювати в спеціальному одязі, 
дотримуватись чистоти, порядку. 

3. До початку роботи у всіх приміщеннях лабораторії 
необхідно включати вентиляцію.  

4. Робочі столи і витяжні шафи при роботі з вогнем мають 

бути вкриті вогнестійкими і термостійкими матеріалами, а при 

роботі з кислотами й іншими їдкими речовинами — 

антикорозійними матеріалами. 

5. Аналізи, які пов'язані з виділенням і утворенням 

шкідливих, отруйних, вогненебезпечних парів, газів тощо, 

проводять безпосередньо у витяжній шафі під тягою. При 

несправності вентиляції роботу у витяжних шафах негайно 

зупиняють. Дверцята витяжних шаф у перервах між аналізами, 

необхідно тримати закритими. Під час роботи їх необхідно 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

  



 4

відкривати якнайменше. 

При роботах, що супроводжуються виділенням шкідливих 

газів і парів, над місцем їхнього утворення встановлюють 

поглиначі. 
6. Реактиви і матеріали необхідно зберігати суворо за 

асортиментом у відповідному посуді, на якому повинна бути 

етикетка з назвою хімічної речовини, датою виготовлення, 

маркою тощо. Не можна користуватися реактивами, які 
зберігаються в банках без надпису. Неприпустиме зберігання 

разом речовин, хімічна взаємодія яких може викликати пожежу 

чи вибух. 

7. Роботи, пов’язані з виділенням пилу чи утворенням 

дрібних шматочків речовин (просівання, подрібнення, 

наприклад скла, яке використовують при подрібненні кормів), а 
також аналізи, при яких можливе розбризкування рідини, 

необхідно виконувати у витяжній шафі під тягою в захисних 

окулярах, фартухах і нарукавниках; в окремих випадках 

використовують респіратори. 

8. Посуд, призначений для роботи під тиском чи вакуумом, 

попередньо випробовують на максимальний тиск і максимальне 
розрідження. Для захисту працюючих (у випадку аварії) у 

лабораторії роблять спеціальні відгородження. 

9. При змішуванні речовин, яке супроводжується 

виділенням тепла, необхідно користуватися термостійким 

хімічним фарфоровим чи поліетиленовим посудом. Нагрітий 

посуд не можна закривати пробками до їх повного 

охолодження. Нагріваючи рідину в пробірці чи іншому 

подібному посуді, необхідно використовувати спеціальний 

тримач. При цьому верхню частину пробірки направляють убік 

від себе і сусідів по роботі. 
10. При роботі з джерелом ультрафіолетового 

випромінювання працівник лабораторії та студенти зобов’язані 
надягати спеціальні темні окуляри. 

11. При переливанні рідкого азоту, працюючий повинен 

надягати на обличчя спеціальну захисну маску з прозорого 

плексигласу. 

12. Після закінчення роботи в лабораторії робоче місце 

необхідно привести в порядок, виключити витяжні шафи та всі 
електроприлади, закрити газові і водопровідні крани, а також 

вікна і кватирки. 
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Спрямованим формуванням іхтіофауни можна проводити не 

тільки профілактику заразних хвороб риб, але і здійснювати 

оздоровчі заходи у водоймах. Введення у полікультуру чорного 

амура, що харчується черевоногими молюсками, які є 
проміжними хазяями деяких трематод риб, дає змогу вести 

боротьбу з даними гельмінтами. Вселенням риб-зоопланктофагів, 

що живляться циклопами – проміжними господарями збудника 

філометроїдозу, можливо в деякій мірі запобігати даному 

нематодозу.  

Обладнання та матеріали: роздаткові матеріали, плакати. 

Порядок виконання роботи: 

1. Ознайомившись з рекомендованими матеріалами, записати 

основні заходи профілактики з захворюваннями риб у 

господарствах. 

2. Скласти приблизний раціон харчування молоді риб коропа 
для підвищення резистентності. 

3. Скласти бажаний видовий склад полікультури господарств 

Рівненської області та визначити приблизне відсоткове 
співвідношення. 

Питання для самоконтролю: 

1. Які профілактичні заходи застосовуються під час 
нерестової кампанії? 

2. В чому суть заводського методу отримання потомства з 
точки зору санітарії та гігієни? 

3. Яка частка природньої їжі має бути присутня в раціоні 
цьоголіток? 

4. Для чого необхідно підсаджувати  щуку у стави? 

 

Список використаної літератури: 

1.  Канаев А.И. Ветеринарная санитария в рыбоводстве.–М.: 

Агропромиздат, 1985.– 280 с. 

2. Новикова О.В. Санитария и гигиена в рыбоводстве.–М.: 

Агропромиздат, 1991.– 96 с. 

3. Сніжко С.І. Оцінка та прогнозування якості природних 

вод.–К.: «Ніка-центр», 2001.–262 с. 
4. Ветеринарно-санитарная экспертиза пресноводной 

рыбы/Микитюк П.В., Житенко П.В., Осетров В.С. и др.–М.: 

Агропромиздат, 1989.– 250 с. 

5. Секретарюк К.В., Данко М.М., Стибель В.В. Ветеринарна 
санітарія і гігієна в рибництві.–М., 2002.–177 с. 
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13. При роботі з кислотами і лугами (концентрованими 

і розведенними), важливо, щоб вони не попадали на одяг, 
столи тощо. Особливо небезпечне попадання реактивів в 
очі, на руки, обличчя, тому що це викликає опіки. 

При роботі з концентрованими кислотами і лугами 

необхідно дотримуватись запобіжних заходів. Роботу проводити 

у витяжній шафі. Під час роботи надівають окуляри, гумові 
рукавиці, нарукавники і гумовий фартух. Для переливання 

кислот, лугів та інших агресивних рідин використовують 

спеціальні сифони. Концентровану кислоту із бутля беруть за 
допомогою спеціальної піпетки з грушею, сифоном чи мірним 

циліндром. При приготуванні розведених розчинів сірчаної 
кислоти спочатку в посудину наливають необхідну кількість 

води, а потім повільно доливають кислоту. При перемішуванні 
паруючої соляної й азотної кислот ніс і рот закривають марлею, 

яка змочена слабким розчином соди, чи користуються 

респіратором. Це необхідно робити під витяжною шафою. Під 

час приготування розчинів лугів, необхідну масу лугу 

поміщають у велику посудину із широким горлом, заливають 

необхідною кількістю води, після чого вміст ретельно 

перемішують. 

14. Великі шматки їдкого лугу розбивають на дрібніші у 

відведеному для цього місці, причому шматки, що 

розбиваються, накривають бельтингом чи іншим матеріалом. 

При виконанні цієї роботи користуються захисними окулярами, 

фартухом і рукавицями. Концентровані кислоти і луги, 

забруднені в процесі аналізу, виливають у раковину після 

нейтралізації чи розведення водою. 

15. Концентровані кислоти та луги в лабораторії зберігають 

у спеціально відведеному місці в корзинах, вистелених 

мінеральною ватою чи дерев’яною стружкою. Пролиту на 

підлогу чи стіл сірчану кислоту засипають піском, який потім 

збирають совком, посипають місце содою, після чого поверхню 

миють водою. 

16. При роботі з легкозаймистими речовинами етиловим 

ефіром, спиртом, бензолом, ацетоном, бензином, оцтовокислим 

ефіром, сірковуглецем та іншими сполуками – необхідно бути 

обережними. Не можна переливати їх у лабораторії з великих 

ємкостей у малі, зберігати в теплому місці (біля нагрівальних 
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приладів) та  нагрівати на відкритому вогні. Всі роботи з 
легкозаймистими і вибухонебезпечними речовинами виконують 

у витяжній шафі. 
Під час роботи з легкозаймистими і вибухонебезпечними 

речовинами в приміщенні варто погасити горілки, не 
запалювати сірників, не палити, виключити муфельну піч і 
електроприлади. Нагрівають зазначені речовини у витяжній 
шафі на піщаній чи водяній бані з закритим електронагрівачем. 

Після закінчення роботи перед розбиранням приладу, у 

якому знаходяться леткі займисті рідини, варто виключити 

нагрівальний прилад (при перегонці, екстрагуванні тощо), 

охолодити електронагрівальні прилади, оскільки ці речовини 

можуть загорятися і при відсутності відкритого вогню. 

При нагріванні легкозаймистих рідин, таких як ефір і 
тетрагідрофуран можуть виникати сильні вибухи, особливо в 

тих випадках, коли вони містять перекиси. Тому до початку 

роботи необхідно переконатися у відсутності в них перекисів 

(проба з йодистим калієм). 

Не можна зберігати леткі рідини – ефір, ефірні розчини, 

ацетон і інші гази в тонкостінному посуді із щільно закритою 

пробкою. 

Легкозаймисті рідини зберігають у товстостінній посудині, 
залізних ящиках, викладених азбестом. Ящики встановлюють 

на віддалі від проходів і тепловиділяючих поверхонь, 

забезпечивши зручний підхід до них. Загальний запас 
вогненебезпечних рідин, що одночасно зберігаються в кожному 

робочому приміщенні лабораторії, не повинен перевищувати 2–

3 л. Відпрацьовані вогненебезпечні рідини збирають у 

спеціальну склянку, яка щільно закривається; їх при 

необхідності нейтралізують або знищують. Зливати ці речовини 

в каналізацію заборонено. При загоранні зазначених речовин 

для гасіння використовують вогнегасник, пісок, аркушевий 

азбест, вовняну ковдру і т.п. 

17. При роботі з металічним натрієм і калієм, їдкими лугами, 

кислотами, вибуховими речовинами чи вибуховими сумішами, а 
також при роботі з приладами під вакуумом (перегонка у 

вакуумі, відкачування повітря з ексикатора) чи роботі при 

підвищеному тиску (робота з запаяними трубками, в автоклавах 

і ін.) особливо важливо захищати очі, використовуючи окуляри. 

18. Особливої обережності необхідно дотримуватися при 
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кормовими сумішами, що вміщують в необхідному 

співвідношенні перетравні азотисті (протеїни) та безазотисті 
(вуглеводи та жири) речовини, вітаміни та мікроелементи. 

Кормові суміші повинні вміщувати каротинові та вітамінні 
добавки, біологічно активні речовини, що стимулюють ріст риби. 

Одночасно для підвищення загальної резистентності організму 

риб в їх кормову суміш додають комплекси мікроелементів з 
включенням цинку, марганцю, міді, молібдену. 

Полікультура у рибництві. Важливою ланкою у 

профілактиці заразних захворювань риб є спрямоване 

формування іхтіофауни у природних водоймах і підбір їх у 

ставах при інтенсивному веденні рибного господарства. Для 

попередження масових заразних захворювань риб доцільно разом 

з коропом вирощувати інші види риб, які не хворіють хворобами, 

що властиві коропу. В результаті у ставах створюються так звані 
розріджені видові посадки риб, в той же час загальна біомаса 
залишається високою. При цьому більш повно використовується 

природна кормова база ставів і створюється біологічний буфер, 

що запобігає виникненню і поширенню контагіозних хвороб. 

У господарствах, неблагополучних з аеромонозу і запалення 

плавального міхура, необхідно вирощувати рослиноїдних риб: 

товстолобиків та білого амура. Ці види риб не хворіють даними 

захворюваннями. Крім рослиноїдних риб, для полікультури у 

рибгоспах, неблагополучних з аеромонозу та запалення 

плавального міхура, рекомендується використовувати щуку. 

Остання поїдає смітну рибу, жуків, жаб та хворих коропів, дає не 

тільки додаткову продукцію, але і виконує роль природного 

санітара та біологічного меліоратора і цим самим знижує 
концентрацію природних резервуарів інвазій та інфекцій. 

Сумісне вирощування щуки і коропа ефективне не тільки тому, 

що знищуються хворі і смітні риби, але і тому, що із знищенням 

смітної риби більше корму залишається для коропа. У нагульних 

коропових ставах рекомендується вирощувати цьоголіток щуки, 

зариблюючи стави личинками щук, а в літніх маточних ставах - 

річняків щуки і плідників. Норма посадки щуки у стави 

визначається із врахуванням наявної кормової бази для неї: 
наявність і кількість смітної риби, личинок жуків, бабок і ін., і 
складає в різних умовах від 80 до 700 личинок або мальків на 1 га 
площі ставу. 
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період інкубації і підрощування можуть залишатися вільними від 

паразитарних, грибкових та деяких бактеріальних хвороб. Однак 

в період інкубації ікри та підрощування молоді у малькових 

ставах нерідко проходить зараження ікри сапролегніозом, і 
молоді – збудниками різних ектопаразитарних хвороб через воду. 

Запобігти цьому можна, знезаражуючи воду ультрафіолетовими 

променями за допомогою наприклад установки ОВ-6Н. Різні 
механічні домішки у воді (мул, детрит), а також зоо- і 
фітопланктон впливають не тільки на коефіцієнт поглинання 

водою ультрафіолетових променів, але можуть бути 

перенощиками збудників дерматомікозів та захищати збудників 

від згубної дії ультрафіолетових променів. Тому необхідною 

умовою знезаражування води за допомогою ультрафіолетових 

променів є відстоювання її у спеціальних ємкостях (баках, чанах) 

і фільтрування через піщано-гравійні або шлакові фільтри. 

Зоотехнічні норми посадки риб у ставив залежності від 

кормової бази. Однією із основних умов профілактики 

інфекційних хвороб риб при інтенсивному веденні господарства 
є зоотехнічні норми посадки риб у стави. Природна 
рибопродуктивність ставів при монокультурі коропа звичайно 

складає 1,5–2,5 ц/га, у південних районах – до 3,5 ц/га. В таких 

випадках коропа вирощують виключно на природній їжі (зоо- та 

фітопланктон і бентосні організми). При щільних посадках 

кількість природних кормів значно скорочується і їх поповнюють 

гранульованими кормами. Часто вони складаються з одного-двох 

компонентів: макухи, шротів. В такому випадку у риб 

спостерігаються функціональні розлади, авітамінози, жирове 
переродження печінки та інші аліментарні хвороби, що пов'язані 
із неповноцінним харчуванням. У риб знижується резистентність 

організму до дії несприятливих факторів середовища і до 

збудників заразних хвороб, що призводить до виникнення 

епізоотій та масової загибелі риб. Тому необхідно точно знати 

природну продуктивність водойми і підбирати для підкормки 

такі корми, які за складом і продуктивною дією наближені до 

природної їжі. 
В товарних рибницьких господарствах щільність посадки риб 

у ставі має бути розрахована таким чином, щоб частка природної 
їжі для цьоголіток складала не менше 20–25%, для товарних 

коропів - 15–20%, а для плідників і ремонту – не менше 60–70%. 

Інша частина раціону поповнюється концентрованими 
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роботі з такими речовинами як синильна кислота, ціанистий 

калій, ефір, хлороформ, фосген, диметилсульфат, хлорангідриди 

нижчих кислот, хлор, бром, ртуть, окис вуглецю, окис і двоокис 
азоту, азид натрію, металічний натрій і калій. Щоб уникнути 

отруєнь, опіків і інших ушкоджень при роботі із зазначеними 

речовинами важливо дотримуватись правил техніки безпеки. 

Запобіжні заходи при роботі з отруйними речовинами 

Кімнати або шафи (сейфи), у яких зберігаються отруйні 
засоби, повинні закриватися на замок. Після закінчення 

робочого дня їх опечатують сургучевою печаткою або 

пломбують. 

Отруйні речовини в лабораторіях зберігають в окремій 

кімнаті в металевих шафах чи сейфах під замком (у невеликих 

лабораторіях допускається їх зберігання не в окремій кімнаті).  
Зважують і відмірюють отруйні речовини у витяжних 

шафах, використовуючи спеціально виділені для цього прилади 

і посуд (ваги, лійки, ступки, циліндри тощо). На посуді 
(упаковці) з отруйними реактивами повинна бути етикетка з 
його найменуванням, а також з написами “Отрута”, 

“Поводитись обережно!”. 

Важливо дотримуватись обережності при роботі із ртуттю. 

Розлиту ртуть ретельно збирають, а місце, де вона була розлита, 

на тривалий час засипають сіркою чи заливають хлорним 

залізом. Пари ртуті викликають повільне, але важке отруєння у 

людей. 

Перша допомога при нещасних випадках під час роботи в 

лабораторіях 

У легкодоступному і постійному місці лабораторії повинна 
знаходитись заздалегідь приготована аптечка з розчинами 

натрію бікарбонату, розведеними оцтовою і борною кислотами і 
іншими реактивами. У кімнатах, де проводяться аналізи, 

тримають аптечки з набором перев’язочних засобів і необхідних 

медикаментів. 

Надання першої допомоги: 

1 .  При попаданні на шкіру кислот, ушкоджене місце 
обмивають великою кількістю води, для чого в лабораторії 
тримають спеціальний гумовий шланг, що легко надівається на 
кран. Уражену ділянку шкіри потім обробляють 5 %-м 

розчином двовуглекислої соди. 

2 .   При попаданні на шкіру лугів, її обмивають спочатку 
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водою, а після цього 4 %-м розчином оцтової чи 2 %-м 

розчином борної кислоти. 

3 .   При попаданні кислоти чи лугу в очі необхідно добре 
промити їх під струменем води й осушити рушником, після 

чого звернутися по медичну допомогу. 

4 .   При термічних опіках уражене місце обробляють 3 –5 

%-м розчином калію марганцевокислого, маззю від опіків чи 3 –

5%-м свіжоприготовленим розчином таніну. Якщо обпечені 
великі ділянки тіла, то після обмивання їх водою необхідно 

негайно викликати швидку допомогу. 

5 .   При вдиханні парів брому чи хлору необхідно вдихати 

пари спирту, а потім вийти на свіже повітря.  

 В усіх випадках після надання першої допомоги, потерпілого 

госпіталізують. 

При виникненні пожежі потрібно швидко закрити вікна, 

кватирки, виключити вентиляцію, мотори й електроприлади; 

винести на двір легкозаймисті рідини, металевий натрій і 
балони з газом і вжити заходів до її гасіння. 

Ефективний засіб гасіння пожеж – вуглець 

чотирихлористий. Застосовують також сольові розчини: 

насичений розчин натрію вуглекислого чи суміш з 40–50 % 

води, 40–55 % цинку хлористого і 5 –20 % магнію хлористого. 

Основні вимоги до техніки безпеки при роботі з 
хімічними речовинами 

Тверді реактиви при зберіганні можуть утворювати 

грудки, які важко виймати з посуду. Тому перед тим як 

набирати твердий реактив з банки, необхідно (у закритому 

вигляді) її струсити. Якщо реактив при цьому не розсипається, 

тоді, відкривши банку, його розпушують за допомогою 

фарфорового шпателя.  

Тривале зберігання дистильованої води в скляному посуді, 
навіть з якісного хімічно стійкого скла призводить до 

накопичення лужних продуктів, тому дистильовану воду довго 

зберігати в скляній тарі не можна. Для особливо точних аналізів 

необхідно використовувати тільки свіжу, а ще краще 
бідистильовану воду. 

Серед багатьох реактивів, що використовують для 

проведення аналізів, виділяється група речовин, при роботі з 
якими необхідно бути особливо обережними. 

Азотна кислота. Концентрована азотна кислота викликає 
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зони комфорту по відношенню до температури води, насичення її 
киснем, звільнення води від продуктів метаболізму; запобігання 

занесення у нерестові стави личинок і мальків хижих риб і 
жорсткої фауни (клопів, жуків та їх личинок). 

Для запобігання голодування молоді риб у нерестових ставах 

відлов її та пересадку мальків у малькові стави слід проводити із 
врахуванням чисельності мальків у ставі, наявності кормових 

організмів, здійснення підкормки та інших заходів, але не 
пізніше 9 –10-денного віку. 

Поряд із проведенням загальних ветеринарно-санітарних 

заходів під час переднерестової обробки ставів і виробників 

необхідно застосовувати заводський метод одержання потомства. 

Суть цього методу полягає в тому, що ікру від плідників 

отримують за допомогою гіпофізарних ін'єкцій, запліднюють, 

знеклеюють, обробляючи гіалуронідазою, та інкубують у 

спеціальних апаратах Вейса. В ці апарати знизу подається вода, 

внаслідок чого ікра весь час знаходиться у завислому стані (рис. 

2). При появі личинок вони попадають у спеціальний лоток-

приймач, де їх утримують протягом доби, а потім вміщують у 

малькові стави. 

Коли личинки досягають маси 15–20 мг, їх пересаджують у 

вирощувальні стави. При наявності достатньої кількості 
малькових ставів, в яких можна вирощувати молодь до маси 1–2 

г, зариблення вирощувальних ставів проводять через 3–4 тижні 
після одержання личинок. При заводському методі одержання 

потомства личинки риб не контактують з плідниками, тому весь 

 
Риунок 2. Апарати для інкубації ікри 
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Лабораторна робота №4 

ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ 

НЕРЕСТОВОЇ КОМПАНІЇ ТА ЗООТЕХНІЧНІ НОРМИ 

ПОСАДКИ РИБ У СТАВИ. ПОЛІКУЛЬТУРА У 

РИБНИЦТВІ. 
Мета роботи: ознайомитись за допомогою роздаткових 

матеріалів з профілактичними заходами під час нересту риб, 

нормами посадки риби у стави, полікультурою. Навчитись 

визначати оптимальний склад полікультури у ставових 

господарствах, та складати раціон риб. 

Теоретична частина. 

Профілактичні заходи під час проведення нерестової 
кампанії. Найбільшу увагу профілактиці захворювань риб слід 

надавати в період нерестової кампанії, так як в цей час внаслідок 

значної концентрації молоді і наявності у ставах плідників 

створюються сприятливі умови для розповсюдження 

інфекційних хвороб. 

Особливе значення у профілактиці інфекційних хвороб в 

період нересту і підрощування личинок мають роботи із 
створення в нерестових ставах оптимальних зоогігієнічних і 
екологічних умов. З цією метою завчасно проводять роботи з 
формування рослинного субстрату, на який буде відкладена ікра 
коропа та інших ставових риб. Доцільно влаштовувати штучні 
плавучі нерестилища. Цей захід дозволяє зразу ж після нересту 

виймати із ставу плаваюче нерестилище разом з відкладеною 

ікрою і переносити у заздалегідь підготовлений нерестовий або 

мальковий став, в якому немає плідників і будь-якої іншої риби. 

При цьому повністю виключається контакт молоді з носіями 

збудників хвороб. 

З метою попередження розвитку і чисельного накопичення у 

нерестових ставах шкідників і ворогів молоді риб, збудників 

деяких небезпечних інфекційних та інвазійних хвороб 

рекомендується заливати водою стави не раніше ніж за 12–14 

годин до посадки плідників на нерест. Це запобігає появі у ставах 

харчових конкурентів. 

Для створення у нерестових ставах достатньої кількості 
природного корму рекомендується проводити цілий комплекс 
робіт: удобрення нерестових ставів біогенними елементами, 

свіжою водною рослинністю, розведення безхребетних 

(коловерток, дафній, циклопів) створення у нерестових ставах 
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сильні опіки шкіри. Розведена кислота при частому попаданні 
на шкіру може викликати екзему. Головну небезпеку становлять 

бурі пари двоокису азоту, що виділяються з азотної кислоти: 

вони викликають подразнення дихальних шляхів і очей. 

Концентрована азотна кислота здатна вибухати при контакті з 
речовинами-відновлювачами: сірководнем, скипидаром, 

спиртом. Не можна допускати контакту азотної кислоти з 
карбідами, порошками металів, з горючими матеріалами. При 

реакції з останніми може відбутись загоряння, що 

супроводжується виділенням азоту двоокису, тому при гасінні 
пожежі необхідно застосовувати протигаз. 

При отруєнні окисами азоту або парами азотної кислоти 

потерпілого під'єднують до кисневої подушки, дають йому 2 г 
норсульфазолу, сульфазолу чи сульфідину. 

Ацетон. Летка рідина, пари якої утворюють з повітрям 

горючі і вибухові суміші. Вода в розпиленому стані є добрим 

засобом для гасіння палаючого ацетону. Його можна гасити 

також вуглекислим газом. 

Калій марганцевокислий. Вибухає при обробці 
концентрованою кислотою і при контактах з спиртом, ефіром, 

горючими матеріалами і газами. Зберігають калій 

марганцевокислий окремо від речовин, шо здатні загорятися. 

Мурашина кислота. Викликає опіки шкіри, а її пари 

подразнюють дихальні шляхи. Мурашина кислота є горючою 

речовиною, її пари, з'єднуючись з повітрям утворюють 

вибухову суміш. 

Водню перекис. Викликає опіки. Особливо необхідно 

оберігати очі. При контакті з органічними речовинами виникає 
загоряння. При зіткненні з деякими металами проходить 

бурхлива реакція. Гасять водню перекис водою. Водню перекис 
зберігають у скляному нещільно закритому посуді (для виходу 

газу) в холодному місці окремо від горючих матеріалів. 

Срібло азотнокисле. Припікає шкіру і слизові оболонки. 

При нагріванні розпадається з виділенням окисів азоту. 

Зберігають його в темному місці, в банках з темного скла. 

Сірчана кислота. Попадання кислоти на шкіру викликає 
важкі опіки. При загорянні сірчана кислота утворює небезпечні 
пари, що викликають опіки слизових оболонок, особливо 

верхніх дихальних шляхів. Кислота роз’їдає метали, викликає 
загоряння при зіткненні з горючими матеріалами. Сірчану 
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кислоту гасять піском або попелом. Воду застосовувати не 

молена! При зберіганні її ізолюють від металічних порошків, 

карбідів, солей азоту, пікринової кислоти і горючих матеріалів. 

Сірководень. Це отруйний газ, при його наявності в повітрі 
протягом 30–60 хв у концентраціях 0,05–0,07 % об’ємних, 

виникають отруєння. Роботу з сірководнем проводять тільки під 

витяжною шафою. З’єднуючись з повітрям і киснем, 

сірководень утворює горючі і вибухові суміші. При його вмісті 
в повітрі від 4,3 до 46 % суміш вибухає. 

Соляна кислота. Викликає опіки, її пари сильно 

подразнюють слизові оболонки очей і носа. При контакті з 
багатьма металами, виділяється водень, котрий з’єднуючись з 
повітрям, утворює вибухову суміш. При загоранні кислоти для 

гасіння застосовують воду або нейтралізуючі речовини — соду і 
вапно. Посуд з кислотою зберігають на віддалі від окиснювачів, 

особливо від азотної кислоти. 

Оцтова кислота (льодяна). Викликає важкі опіки шкіри і 
сильне подразнення слизових оболонок. Небезпечним є 
зіткнення кислоти з хромовим ангідридом, перекисом натрію і 
азотною кислотою, оскільки можливе загоряння. Гасіння 

проводять водою. Зберігають оцтову кислоту при температурі 
16 °С. При нижчій температурі вона переходить у твердий стан 

і, розширюючись, може розірвати посуд, у якому зберігається. 

Етиловий ефір. Має наркотичні властивості. З’єднуючись з 
повітрям і киснем, утворює горючу вибухову суміш. 

Температура загоряння становить 180 °С. Пари ефіру у 2,5 рази 

важчі від повітря і можуть поширюватися на значні відстані. 
Горючий ефір гасять піском або піною вогнегасника. Невелику 

кількість ефіру гасять вуглецем чотирихлористим. 
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Питання для самоконтролю: 

1. Як змінюється токсичність хімічних речовин водного 

середовища при підвищенні температури води? 

2. Як змінюється вміст розчиненого у воді кисню, 

взалежності від температури води? 

3. Від чого залежить твердість води? 

4. Які захворювання виникають при окиснюваності води 

вище 20 мг О2/л? 
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зниження у воді кисню, що негативно впливає на 

життєдіяльність риб. 

Таким чином, створення і підтримання у ставах оптимальних 

зоогігієнічних умов зовнішнього середовища знаходиться у 

прямій залежності від вмісту у воді відповідної кількості газів і 
солей, що знаходяться у певних співвідношеннях. Тому з метою 

профілактики захворювань риб необхідно постійно здійснювати 

контроль за газовим і сольовим складом води, щоб своєчасно 

змінювати його в необхідному напрямку, досягаючи створення у 

ставах оптимальних показників гідрохімічного режиму. 

1. Визначення Fe
2+,3+

 (залізо загальне) 
Обладнання і матеріали: колби з досліджуваною водою, 

колориметричні пробірки, компаратор, стандартні шкали, 

лопатка-мірник на 0,1 г, калій кислий сірчанокислий, калій 

надсірчанокислий, калій роданистий 10%-й розчин. 

Порядок роботи: 

1. Досліджувану воду наливаємо у колориметричну пробірку 

до помітки 5мл. 

2. До колориметричної пробірки додаєм мірник калію 

надсірчанокислого, закриваємо корком, перемішуємо вміст 
пробірки і додаємо з тарованої крапельниці 0,5 мл 10%-го 

розчину. 

3. Розчин перемішуємо і через 3 хвилини колориметруєм, 

розглядаючи зверху. Звіряємо зі шкалою. 

0,3; 0,5; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0 мг/л 

4. Записуємо значення у лабораторний зошит. 
1. Визначення H2S (сірководень) 

Обладнання і матеріали: колби з досліджуваною водою, 

колориметричні пробірки (5 мл), компаратор, стандартні шкали, 

лопатка-мірник на 0,1 г, сифон, реактив на сірководень, 

залізоаміачні квасці. 
Порядок роботи: 

1. За допомогою сифону невеликого розміру, наливаємо 5 мл 

досліджуваної води і лопаткою додаємо реактив на сірководень. 

2. Закриваємо пробірку корком і змішуємо все до розчинення 

реактиву. 

3. З тарованої крапельниці додаємо 0,5 мл розчину 

залізоаміачних квасців, знову перемішуємо. 

4. Через 10-15 хв. Колориметруєм розглядаючи вміст 
пробірки збоку. 
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Лабораторна робота № 1 

 ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ ЗАБРУДНЕННЯ ВОДИ. 

Мета роботи: ознайомитись з джерелами і шляхами 

забруднення, характеристиками забруднень, вивчити класи 

токсичних речовин та їх класифікацію. Ознайомитись в 

лабораторних умовах з природним забрудненням на прикладі 
явища цвітіння води.  

Теоретична частина 

Водойми практично всіх континентів забруднені різними 

хімічними токсичними речовинами, які потрапляють у них в 

основному з поверхневими, промисловими і господарсько- 

побутовими стічними водами.  

Під дією різних речовин, які надходять із стічними водами у 

відкриті водойми, проходять значні зміни в їх режимі, умовах 

проживання гідробіонтів. Так, все гостріше постає проблема 
збільшення мутагенної активності вод прісних водоймищ в 

результаті їх забруднення хімічними речовинами. Накопичення 

забруднюючих речовин на дні, призводить до вторинного 

забруднення вод, в тому числі і підземних.  

Забруднення як поверхневих, так і підземних вод розділяють 

на природні та антропогенні. 
Природні забруднення речовинами у токсичних 

концентраціях, здатні викликати значну біологічну дію. 

«Ассортимент» забруднюючих речовин біогенного походження 

широкий і різноманітний. Токсичну дію мають антибіотики, 

алкалоїди і, у відповідних концентраціях, звичайні продукти 

життєдіяльності гідробіонтів. Одним з прикладів природного 

забруднення є «цвітіння» прісних вод, яке обумовлене 

надмірним  розвитком ціанобактерій, внаслідок надлишку у 

водоймі поживних речовин. Іноді «плями цвітіння» досягають у 

діаметрі декілька кілометрів, а біомаса у таких плямах досягає 
40 кг/м3

, а кількість клітин в 1 см3
 до 1 млн. клітин. Це явище 

може призвести до захворювання і загибелі риб, безхребетних а 
також отруєнь і алергічних захворювань людини.  

Антропогенні джерела. Раніше масові забруднення 

оточуючого середовища розглядались як виняткові явища, на 
жаль, в теперішній час вони стали регулярними і їх масштаб стає 
все більшим. Забруднюючі речовини потрапляють з різних 

джерел в повітря, грунт і у водойми. Але у подальшому процесі 
міграції основна їх маса накопичується у водному середовищі. 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

  



 12

Антропогенне забруднення умовно розділяють на евтрофуюче та 
токсичне. Звичайно евтрофуюча дія пов’язана з надходженням у 

водойм біогенних елементів і органічних речовин, які вважають 

традиційно нешкідливими і яка проявляється у стимуляції 
розвитку окремих груп організмів. В результаті цього може 
відбуватися порушення екологічної рівноваги і вторинне 
забруднення різного роду метаболітами. 

Таке евтрофування звичайно відбувається при потраплянні 
стоків побутових, сільськогосподарських та промислових 

підприємств, які переробляють органічну сировину. 

 

 
Рисунок 1.  Основні шляхи і джерела забруднення 

середовища 

Антропогенне забруднення може бути первинним і 
вторинним.  

Крім того забруднення поділяють на контрольовані і 
неконтрольовані. До контрольованих можна віднести 

забруднення пестицидами в процесі їх застосування, стічними 

водами підприємств, населених пунктів та інших джерел, стік 

яких може регулюватись. Неконтрольованими є забруднення, 

пов’язані з аварійними витоками різного роду, з поверхневими 

змивами з сільськогосподарських і лісових територій.  

Потрапляння токсичних речовин з антропогенних джерел 

може бути цілеспрямованим і вимушеним. 

Класифікація та характеристика токсинів (за Є.А. 

Веселовим).  

1. Органічні забруднювачі. 
2. Неорганічні забруднювачі. 
Органічні забруднювачі стічних вод: 

1. Первинні продукти тваринного походження. 
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бути надлишкове накопичення СО2, стоки, атмосферні опади. 

Оптимальним для риб є нейтральне, слабокисле, або слаболужне 
середовище. 

Азот є одним і необхідних біогенних елементів. Його 

сполуки – нітрити, нітрати, амоній та амонійний азот 
використовуються рослинами для побудови клітин. 

Оптимальний вміст сполук азоту у воді рибоводних ставів не 
повинен перевищувати 2 мг/л води, причому у цій кількості 
бажаною є перевага нітратів, що найбільш легко засвоюються 

рослинами. Наявність у воді великої кількості сполук азоту 

свідчить про значне надходження органічних сполук біогенного 

походження.  

Нітрити – проміжні продукти біохімічного окислення аміаку 

і розкладу азотовмісних органічних речовин. Присутність у воді 
ставів нітритів свідчить про забруднення водойми фекальними 

стічними водами, а також про наявність значної кількості 
органічних речовин, інтенсивний процес їх розкладу. В літній 

період у воді рибоводних ставів допустимий вміст нітритів від 

сотих до десятих долей мг/л, а в зимовий – тисячних долей. 

Більш високі кількості нітритів у воді призводять до 

послаблення резистентності риб і їх загибелі. 
Нітрати наявні практично у всіх водах. Висока кількість їх 

вказує на попереднє забруднення водойми, або свідчить про 

повну мінералізацію азотовмісних органічних речовин. З 

санітарної і гігієнічної точки зору для рибогосподарських 

водойм мають значення тільки нітрати органічного походження і 
нітрати, що потрапляють у водойми із стічними водами 

промислових підприємств. Максимально допустимий вміст 
нітратів у водоймах не повинен перевищувати 1–2 мг/л.  

Сульфати зустрічаються у воді рибоводних ставів у формі 
солей лужноземельних і лужних металів. Вони бувають 

мінерального і органічного походження. В рибогосподарських 

водоймах санітарно-гігієнічне значення мають сульфати 

органічного походження, так як це вказує на забруднення води 

речовинами, які сприяють утворенню сірководню і споживають 

на своє окислення значну кількість кисню. 

Хлориди, що знаходяться у воді, характеризують її 
мінеральний склад, або забрудненість органічними відходами. 

Хлориди органічного походження можуть обумовлювати 
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для нормального росту і розвитку хімічних елементів (магній, 

калій, натрій, сірку, залізо, фтор та ін.) риби також можуть 

засвоювати із води. Однак всі ці речовими повинні знаходитись 

у воді в оптимальних концентраціях. Збільшення вмісту у воді 
тієї чи іншої солі або значне порушення їх співвідношення може 
виявитись шкідливим для риби, а іноді викликати отруєння і 
загибель. 

Твердість води залежить перш за все від кількості 
розчинених у ній солей кальцію і магнію і визначається в 

градусах. Розрізняють загальну твердість, карбонатну і постійну. 

Загальна твердість води вказує на концентрацію в ній катіонів 

кальцію та магнію або всієї суми солей кальцію та магнію, що 

містяться у воді. Карбонатною вважають твердість, яка зникає за 
кип'ятіння води.  

Для коропових найбільш сприятлива твердіть води 5 – 8°, а 

для форелевих – не нижче 8 – 12°. Підвищення твердості води за 
вказані межі не виявляє небезпеку для риб, але все-таки є 
небажаним. 

Окислюваність води є показником природного і 
антропогенного забруднення води органічними і мінеральними 

речовинами, що знаходяться у завислому або розчиненому стані 
(трупи тваринних і рослинних організмів, детрит, продукти 

розпаду органічних сполук) і на окислення яких витрачається 

кисень. Невелика кількість у воді органіки сприятливо діє на 
розвиток життя водойми, так як є об'єктом харчування різних 

гідробіонтів. У випадку значного збільшення органіки 

окислюваність води різко зростає, йде інтенсивна витрата кисню 

на окислення органічної речовини, в результаті чого 

відмічається його недостатність і виникає задуха риби. 

Окислюваність води вище 20 мг О2/л сприяє розвитку деяких 

захворювань риб: бранхіомікозу: аеромонозу, псевдомонозу та 

ін. 

Активна реакція води (рН), або концентрація водневих 

іонів має важливе значення для прісноводних тварин, так як цей 

екологічний фактор, що характеризує зовнішнє середовище, 
виявляє суттєвий вплив на стан всього гідробіоценозу. Величина 

рН і її коливання виявляють безпосередній вплив на 

продуктивність водойми, склад гідробіонтів, а також на 
формування паразитофауни і характер виникнення і перебігу 

заразних захворювань. Джерелами закислення водойм можуть 
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2. Первинні продукти рослинного походження. 

3. Продукти термічної переробки твердого палива (кам’яного 

вугілля, торфу, дерева). 

4. Нафта і нафтопродукти та їх компоненти. 

5. Органічні кислоти. 

6. Кетони і спирти. 

7. Феноли. 

8. Органічні барвники та їх компоненти. 

9. Поверхневоактивні речовини (в тому числі і миючі засоби). 

10. Пестициди в тому числі: 
• інсектициди; 

• гербіциди; 

• фунгіциди; 

• нематоциди; 

• зооциди; 

• репеленти; 

• хемостерілізатори; 

• стимулятори та інгібітори росту; 

• дефоліанти. 

Неорганічні забруднювачі стічних вод: 

1. Сірководень і сірчані сполуки; 

2. Неорганічні кислоти і луги. 

3. Неорганічні отрути. 

4. Солі натрію, кальцію, магнію, амонію. 

5. Хлориди, сульфати , нітрати. 

6. Завислі речовини, мінеральні речовини. 

Основні класи токсичних речовин 

Основними компонентами забруднення води у водоймах є: 
- метали; 

- нафта і нафтопродукти; 

- пестициди; 

- поліхлоровані біфеніли (ПХБ); 

- діоксини; 

- синтетичні поверхнево-активні речовини (СПАР); 

- компоненти і відходи сировини біологічного походження; 

а)нікотин; 

б) анабазин; 

в) кофеїн; 

г) стрихнін; 
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д) атропін; 

ж) конеїн; 

з) телепатин. 

- стійкі органічні сполуки. 

Обладнання та матеріали: колби з досліджуваною водою, 

мікроскоп, предметні і покривні скельця, лічильні камери 

Кольквітця, піпетки. 

Порядок виконання роботи: 

1. За допомогою роздаткових матеріалів ознайомитись з 
джерелами, видами та класифікацією забруднень. 

2. Визначаємо у пробах води водорості, які спричиняють 

цвітіння води. На предметне скельце за допомогою піпетки 

наносимо 1 краплю води, накриваємо покривним скельцем. 

Розглядаємо під мікроскопом. Замальовуємо представників. 

3. Визначаємо кількість масових форм водоростей. Піпеткою 

(1 мл) на камеру Кольквітца виливаємо воду та ведемо 

підрахунок кількості водоростей. Проводимо перерахунок на 1 л 

або на 1 м3
. 

Питання для самоконтролю: 

1. Які бувають забруднення? 

2. Які ви знаєте джерела забруднень? 

3. Які є природні та антропогенні забрудники? 

4. Чим викликане явище «цвітіння» води? 

5. Класифікація за Веселовим. 
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Контроль за термічним режимом водойм необхідно 

здійснювати щоденно у відповідності з вимогами технології 
ставового рибництва. 

Вплив газового режиму. Газовий режим водойми впливає на 

життєдіяльність гідробіонтів ще в більшій мірі, ніж температура 
води. Водна поверхня, контактуючи з атмосферним повітрям, 

поглинає і розчиняє кисень, вуглекислий газ і азот, які 
проникають у товщу води і мають велике значення для всіх 

водних організмів, від розвитку  життєдіяльності яких залежить 

зоогігієнічний фон водойми. Найбільш важливим для риб є 
розчинений у воді кисень. Вміст його змінюється залежно від 

температури (зі зниженням температури підвищується 

розчинність кисню), атмосферного тиску (за високого тиску 

зростає розчинність кисню), інтенсивності циркуляції водних 

мас, а також від наявності фітопланктону і вищих водних 

рослин. 

Кисневий режим водойми залежить також від вмісту у воді 
органічних речовин, так як за високої їх концентрації 
потребується більше кисню на їх окислення. Нестача у воді 
кисню обумовлює несприятливі зоогігієнічні умови у водоймі: 
накопичується органіка, розмножується сапрофітна мікрофлора, 

яка має негативний вплив на гідробіонтів. У риб, що тривалий 

час перебувають у воді з недостатнім вмістом кисню, 

знижується активність, різко зменшується споживання корму, 

настає виснаження і знижується загальна резистентність 

організму до несприятливих факторів зовнішнього середовища і 
до збудників заразних захворювань. Надто низький вміст 
розчиненого у воді кисню викликає масову загибель риб 

внаслідок задухи. 

Вплив розчинених у воді солей. Сольовий склад води має 
великий вплив на життєдіяльність всіх водних організмів. Від 

складу розчинених у воді солей і мікроелементів залежить 

розвиток одноклітинних водоростей – однієї з найбільш 

важливих ланок харчового ланцюга гідробіоценозу, а отже і стан 

природної кормової бази ставів, від якої в свою чергу залежить 

ріст, розвиток і вгодованість риб. 

Розчинені у воді солі впливають і безпосередньо на організм 

риб. Так, фосфор і кальцій, які необхідні для формування 

кісткової тканини та синтезу білків, риби можуть отримувати не 

тільки з їжею, але і безпосередньо з води. Більшість необхідних 
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Лабораторна робота №3 

СТВОРЕННЯ В СТАВКАХ ОПТИМАЛЬНИХ 

ЗООГІГІЄНІЧНИХ УМОВ 

Мета роботи: ознайомитись з екологічними факторами, що 

впливають на життєдіяльність риб (зокрема, вивчити поняття 

температурного, газового та сольового режимів). В 

лабораторних умовах, визначити деякі гідрохімічні показники, 

що чинять вплив на зоогігієнічний режим у водоймі, зокрема 
Fe

2+,3+
 (залізо загальне) та  H2S (сірководень). 

Теоретична частина 

Вода разом з грунтом ложа ставу, бактеріями, нижчими і 
вищими рослинами, безхребетними тваринними організмами є 
зовнішнім середовищем для риб. Вона впливає на всі життєві 
процеси, що відбуваються в організмі риби: дихання, живлення, 

розмноження, ріст і розвиток. Основним критерієм якості води 

для рибогосподарських водойм є її придатність для проживання 

водних організмів, їх відтворення, а також проходження всіх 

біологічних процесів, які забезпечують кругообіг речовин 

водойми, включаючи її самоочищення. Охороа всіх ланок водної 
екосистеми забезпечує високу біопродуктивність водойм, 

збереження і відтворення первинної (фітопланктон), вторинної 
(зоопланктон, зообентос) і кінцевої продукції – риби. 

Серед різномаїття екологічних факторів, які впливають на 

життя гідробіонтів найбільше значення мають температурний, 

газовий і сольовий режими води.  

Вплив температури на гідробіонтів. Температура води має 
першочергове значення для життя гідробіонтів. З нею пов'язані 
процеси живлення, росту, розмноження риб та інших водних 

організмів. Для різних видів риб і різних стадій їх розвитку 

необхідні відповідні температури. Надзвичайно низька (0,1 – 

0,2°С) і дуже висока (вище 30°С) температура води діє на них 

негативно. 

Температура води може сприяти розвитку паразитів і 
виникненню інфекційних хвороб. В зонах потенційної небезпеки 

забруднення водойм пестицидами, добривами з підвищенням 

температури води підвищується і токсичність хімічних речовин 

для риб та інших гідробіонтів. Таким чином, температура 
водного середовища має суттєвий вплив на фауну і флору 

рибогосподарських водойм, однак направленими змінами її 
величин можна запобігати негативної дії. 
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Лабораторна робота №2 

МІКРОФЛОРА РИБ ТА САНІТАРІЯ ВОДОЙМ 

Мета роботи: ознайомитись з методами, за допомогою яких 

визначають якість води у  водоймах. Визначити органолептичні 
показники. 

Теоретична частина 

Вода – природне середовище існування риб, від її якості 
залежать результати рибництва.  

Для оцінки якості води застосовують в основному 

гідрохімічні і санітарно - біологічні методи, а для оцінки якості 
ґрунту – агрохімічні методи. Основними показниками якості 
води є фізико-хімічні – термічний і газовий режими, прозорість, 

кольоровість, а також  хімічні - буферні властивості, водневий 

показник, концентрація і походження розчиненої органічної 
речовини, концентрація біогенних елементів, макро- і 
мікроелементів. 

У кожному рибницькому господарстві повинна бути 

лабораторія, де можна провести найпростіші гідрохімічні 
аналізи.   

Відбір проб води проводять у ставах біля водовипуску, 

обов'язково з джерела водопостачання й окремо в місці 
надходження води в став на глибині 0,5–0,8 м. При цьому проба 

обов'язково повинна бути характерною для даних умов, а 

кількість води достатньою для проведення аналізів, як правило, 

1–2 л. 

Проби води для відправлення в лабораторію беруть у чисто 

вимитий скляний посуд (із притертими пробками чи пляшки з 
капроновими чи гумовими пробками) чи в поліетиленові пляшки 

з пробкою, що загвинчується, за допомогою різного роду 

пристроїв – батометрів. 

Пробу води нумерують, наклеюють етикетку і додають до неї 
опис умов і результатів проведених на місці аналізів. Номер 

проби дублюють на пробці пляшки. У момент відбору проби 

визначають температуру води, світлопропускання (прозорість), 

колір, запах, смак, вміст розчиненого кисню, двоокису вуглецю, 

лужність, водневий показник. 

1. Визначення кольору та прозорості води. 

Колір і прозорість води. Чиста вода звичайно безбарвна, і 
тільки в товстому шарі вона здобуває слабке блакитне 
забарвлення. Колір і прозорість природних вод залежать від 
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кількості і складу розчинених у них неорганічних і органічних 

сполук, рівня розвитку мікроскопічних водоростей. 

Колір води визначають візуально. 

Обладнання та матеріали: колби з досліджуваною водою, 

циліндри з безбарвного скла, білий листок; скляний циліндр з 
плоско відшліфованим дном з шкалою в см, стандартний шрифт. 

Порядок виконання роботи: 

 1. В циліндр із плоским дном наливаємо стовп води висотою 

10 см. 

2. Розглядаємо циліндр з водою на білому тлі при розсіяному 

денному світлі. 
3. Описуємо колір словесно та записуємо результат у 

лабораторний зошит. 

4. Досліджувану воду добре перемішуємо і наливаємо в 

циліндр, який утримуємо нерухомо над стандартним 

шрифтом на висоті 4 см. Доливаючи, або відливаючи воду 

із циліндра, знаходимо граничну висоту стовпа води, що 

ще дозволяє читати шрифт. 
5. Визначаємо прозорість по шрифту в см та записуємо 

результат в зошит. 
2. Визначення запаху води. 

Запах води першим повідомляє про небезпеку, що загрожує 
рибі. По характеру запахи діляться на 2 групи: природні (від 

живих і мертвих організмів, грунтів)і штучного походження. 

Природні запахи: ароматичні, болотні, гнильний, деревний, 

земляний, пліснявий, рибний, сірководневий, трав'яний, 

невизначений. 

Запахи штучного походження: від промислових викидів, від 

обробки води реагентами. Хлорфенольний, камфорний, 

бензиновий, хлорний. 

Інтенсивність запаху оцінюється по 5-тибальній шкалі. 
Таблиця 1. Інтенсивність запаху води 

Інтенсивність 

запаху 

Характер 

виявленого запаху 

Оцінка 

інтенсивності 
запаху, бал 

Немає 
Запах не 

відчувається 
0 

Дуже слаба 
Запах не 

відчувається 
1 
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Питання для самоконтролю: 

1. Які методи застосовують для оцінки якості води? 

2. Які є основні показники якості води? 

3. Де проводять відбір проб? 

4. Які є характери запаху? 
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Оптимальна температура води для визначення рН дорівнює 
18 –20°С. При наявності добре оснащеної лабораторії і 
лаборанта-хіміка рН визначають електрометрично за допомогою 

спеціального приладу – рН-метра по прикладеній до нього 

інструкції. 
Обладнання та матеріали: колби з досліджуваною водою, 

індикаторні смужки, індикаторна шкала. 

Порядок виконання роботи: 

1. В колбу з досліджуваною водою занурюємо індикаторну , 

витримуємо на протязі 1 хв., прикладаємо до індикаторної 
шкали. 

2. Записуємо результат та робимо висновок 

6. Визначення окиснюваності води. 

Окислюваність води – один з найважливіших показників, що 

характеризує умови утримання риб у ставах, їхній санітарно-

біологічний режим. Окислюваність – непрямий показник 

концентрації розчиненої у воді органічної речовини. 

Обладнання та матеріали: колби з досліджуваною водою, 

пробірки,піпетки, сірчана кислота (конц.), 0,01 н розчин 

перманганату калію. 

Порядок виконання роботи: 

1. У пробірку наливаємо 10 мл води, додаємо 0,5 мл сірчаної 
кислоти і 1 мл 0,01 н. розчину перманганату калію. Через 40 хв. 

при температурі близько 20°С приблизні дані про величину 

окислюваності можуть бути отримані за наступними 

показниками. 

Таблиця 3. Приблизна величина окиснюваності. 

Забарвлення в пробірці 
Приблизна величина 

окислюваності, мг О2 на 1 л 

Яскрава лілово-рожева 1 

Лілово-рожева 2 

Слабко лілово-рожева 4 

Блідо-рожева 6 

Слабко лілувато-рожева 8 

Рожево-жовта 12 

Жовта 16 
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споживачем. Але 
виявляється при 

лабораторному 

дослідженні 

Слаба 

Запах 

помічається 

споживачем, якщо 

звернути на це 

увагу 

2 

Помітна 

Запах легко 

помічається і 
викликає 
негатитивний 

відгук про воду 

3 

Чітка 

Запах звертає 
увагу і змушує 
утриматися від 

пиття 

4 

Дуже сильна 

Запах настільки 

сильний, що робить 

воду непридатною 

для пиття 

5 

Обладнання та матеріали: колби з досліджуваною водою, 

широкогорла конічна колба, корки. 

Порядок виконання роботи: 

1. Досліджувану воду наливаємо в колбу на 2/3 об'єму, 

закриваєм корком і декілька разів перемішуємо круговими 

рухами. Після цього колбу відкриваємо і визначаємо характер і 
інтенсивність запаху. 

2. Записуємо у форму характер запаху. 

3. Визначаємо інтенсивність запаху та записуємо у форму. 

Інтенсивність 

запаху 

Характер 

виявленого 

запаху 

Оцінка 

інтенсивності 
запаху, бал 
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3. Визначення смаку і присмаку води. 

Смак води визначають органолептично. Розрізняють 4 

основні види смаку: солоний, кислий, гіркий, солодкий. Всі інші  
види смакових відчуттів називаються присмаками. 

Таблиця 2. Інтенсивність смаку і присмаку 

Інтенсивність 

смаку і присмаку 

Характер 

смаку і присмаку 

Оцінка 

інтенсивності, 
бал 

Немає 
Смак і присмак 

не відчуваються 
0 

Дуже слаба 

Смак і присмак 

не відчуваються 

споживачем. Але 
виявляється при 

лабораторному 

дослідженні 

1 

Слаба 

Смак і присмак 

помічаються 

споживачем, якщо 

звернути на це 
увагу 

2 

Помітна 

Смак і присмак 

легко помічаються 

і викликають 

негатитивний 

відгук про воду 

3 

Чітка 

Смак і присмак 

звертають увагу і 
змушує утриматися 

від пиття 

4 

Дуже сильна 

Смак і присмак 

настільки сильні, 
що роблять воду 

непридатною для 

пиття 

5 
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Обладнання та матеріали: колби з досліджуваною водою, 

стакани. 

Порядок виконання роботи: 

Смакові якості досліджуються лише у санітарно 

благополучною води. Інтенсивність смаку і присмаку 

визначаються при 20°С. 

1. Досліджувану воду набираємо в рот маленькими порціями 

на 3 –5 с, не ковтаючи. 

2. Визначаємо смак і присмак, оцінюємо за 5-тибальною 

шкалою. 

3. Записуємо результат у форму. 

Інтенсивність 

смаку і присмаку 

Характер 

виявленого смаку 

і присмаку 

Оцінка 

інтенсивності 
смаку і присмаку, 

бал 

   

 

4. Визначення температури води. 

 Температура води в ставах характеризує в основному 

інтенсивність життєвих процесів, що протікають тут. У  зимовий 

час термічний режим контролюють за допомогою спеціальних 

точних водяних термометрів, тому що зміни температури води 

навіть на десяті долі градуса дуже важливі для стану зимуючої 
риби. 

Для контролю за умовами вирощування риб улітку бажано 

визначати температуру води 3 – 4 рази в добу через рівні 
проміжки часу: ранком, вдень і ввечері, наприклад у 6, 12, 18 і 
24 годин. У зимку досить вимірювати температуру води 1 раз у 

день. 

Обладнання та матеріали: колби з досліджуваною водою, 

ртутний термометр з ціною поділки 0,1– 0,5°С. 

Порядок виконання роботи: 

1. В колбу з досліджуваною водою занурюємо термометр, 

витримуємо на протязі 5 хв., робимо відлік з точністю до 0,1°С. 

2. Записуємо результат та робимо висновок 

5. Визначення водневого показника 

Водневий показник (рН) – один з найважливіших індикаторів 

якості води, показник її кислотності чи лужності, тісно зв'язаних 

з газовим режимом водойми. 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

  


