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ВСТУП 
Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Екологічна фізіологія 

та біохімія гідробіонтів» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки магістра спеціальності 207 «Водні біоресурси та 

аквакультура». 

Предметом вивчення дисципліни є формування теоретичних знань 

про фізіолого-біохімічні механізми адаптації гідробіонтів до дії абіотичних 

чинників водного середовища та практичних навичок оцінювання 

фізіологічного стану риб за відповідними показниками тих чи інших 

функціональних систем (дихання, травлення, крові тощо). 

Міждисциплінарні зв’язки: «Екологічна фізіологія та біохімія 

гідробіонтів» є складовою частиною циклу дисциплін фахової підготовки для 

підготовки магістрів за спеціальністю. Дисципліни, що передують вивченню 

зазначеної: «Теоретичні основи рибництва», «Інтенсивні технології в 

аквакультурі», «Теорія динаміки популяції риб». Вивчення курсу передбачає 

наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжної дисципліни фахової 

підготовки – «Фермерське рибництво». До числа дисциплін, вивчення яких у 

подальшому базується на матеріалі зазначеної, належить дисципліна фахової 

підготовки «Акліматизація гідробіонтів», а також дисципліни вільного 

вибору студентів. Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими 

стандартами вищої освіти України. 

Анотація 
Навчальна дисципліна «Екологічна фізіологія та біохімія гідробіонтів» 

спрямована на набуття студентами глибоких знань про фізіолого-біохімічні 

зміни, які відбуваються в організмі гідробіонтів на різних стадіях онтогенезу, 

в різні періоди річного циклу, сезони року та за умов впливу на них 

абіотичних чинників водного середовища. Це актуальна проблема від 

вирішення якої залежить підвищення виробництва продукції рибництва в 

нашій країні. 

Дисципліна поєднує в собі інформацію про фундаментальні біологічні  

закономірності та процеси у живих організмах і є основою для фахової 

підготовки студентів.  

Ключові слова: екологія гідробіонтів, фізіологія гідробіонтів, біохімія 

гідробіонтів, абіотичні фактори, онтогенез риб, метаболізм риб. 
Abstract 

Academic discipline “Ecological physiology and biochemistry of 

hydrobionts” aims at acquiring by the students of the in-depth knowledge about the 

physiological and biochemical changes occurring in the body of hydrobionts at 

different stages of ontogenesis, at different periods of the annual cycle, the season 

of the year and under the influence of abiotic factors of the aquatic environment on 

them. This is an actual problem from the solution of which the increase of 

production of fish farming in our country depends. 
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The discipline combines information about the fundamental biological 

patterns and processes in living organisms and is the basis for the professional 

training of students. 

Key words: ecology of hydrobionts, physiology of hydrobionts, 

biochemistry of hydrobionts, abiotic factors, fish ontogenesis, fish metabolism. 

 

1. Опис навчальної дисципліни  

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

 денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3,0 

Галузь знань 

20 «Аграрні науки та 

продовольство» 
Нормативна 

Спеціальність 207 

«Водні біоресурси та 

аквакультура» 

Модулів – 1 
Спеціалізація  

«Водні біоресурси», 

«Охорона, відтворення 

та раціональне 

використання 

гідробіоресурсів» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 5-й - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання:  – 
Семестр 

Загальна кількість годин 

– 90 

10-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

Самостійної роботи 

студента –  7,5 

 

Рівень вищої освіти: 

магістр 

 

16 год. - 

Практичні, семінарські 

14 год. - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

60год. - 

Індивідуальні завдання: –   

Вид контролю:  

екз. 

Примітка. Співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи студентів становить для денної форми 

навчання – 33% до 66%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни  

Мета навчальної дисципліни – поглиблене вивчення особливостей 

перебігу метаболічних процесів в організмі гідробіонтів та їх фізіологічного 

стану на різних стадіях онтогенезу, в різні періоди річного циклу та за умов 

впливу на них природних (температури, газового режиму, солоності води, рН 

тощо) і антропогенних чинників.  

Освоєння цих питань є відповідною базою для поглибленого вивчення 

впливу абіотичних чинників водного середовища, зокрема температури, 

розчинених у воді газів, мінералізації тощо на фізіолого- біохімічний статус 

риб на різних стадіях ембріонального та постембріонального розвитку, в різні 

сезони року, в переднерестовий, нерестовий, післянерестовий періоди, в 

період зимівлі тощо.  

Завдання дисципліни «Екологічна фізіологія та біохімія гідробіонтів» – 

вивчення студентами основ екологічної біохімії та фізіології гідробіонтів: 

− засвоїти знання про закономірності метаболічних процесів гідробіонтів; 

− засвоїти знання про популяційну мінливість фізіолого-біохімічного 

статусу риб за дії екологічних чинників; 

− засвоїти знання про сезонні особливості фізіолого-біохімічних процесів у 

риб; 

− вивчити закономірності фізіологічного статусу гідробіонтів у процесі  їх 

онтогенезу; 

− вивчити вплив екологічних факторів на фізіолого-біохімічний статус 

гідробіонтів; 

− вивчити механізми адаптації гідробіонтів до впливу екологічних 

факторів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати  
- загальні закономірності метаболізму риб та інших  гідробіонтів;  

- фізіолого-біохімічні зміни, які відбуваються в організмі гідробіонтів на 

різних стадіях онтогенезу (періодів розвитку риб: ембріонального, 

личинкового, ювенального, статевої зрілості, визрівання статевих 

продуктів та нересту); 

- фізіолого-біохімічні зміни, які відбуваються в організмі гідробіонтів в 

різні періоди річного циклу, сезони року;  

- фізіолого-біохімічний статус гідробіонтів за умов впливу на них 

абіотичних чинників водного (гідрологічного режиму,  температури 

водного середовища, гідрохімічного складу води та світла); 
- механізми адаптації гідробіонтів до впливу екологічних факторів. 

вміти:  
− правильно проводити наукові спостереження і експерименти; самостійно 

ознайомлюватися з основами теоретичного дослідження; організовувати 
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екологічні польові дослідження фізіолого-біохімічних процесів у 

гідробіонтів; 

− проводити основні якісні реакції на органічні речовини;  

− користуватися методиками кількісного визначення вуглеводів, ліпідів, 

вітамінів тощо;  

− користуватися методами фізіологічних досліджень; 

− оцінити збалансованість кормів для риб за харчовою цінністю і якісним 

складом;  

− використовувати отримані знання при підготовці самостійної 

індивідуальної наукової теми дослідження. 

вміти:  
- користуватися сучасними фізіолого-біохімічними методами досліджень 

обміну білків, ліпідів, вуглеводів, мінеральних речовин;  

- користуватися методами оцінки фізіологічного стану риб за 

відповідними показниками тих чи інших функціональних систем 

(дихання, травлення, крові тощо); 

- користуватися сучасними приладами і обладнанням, які 

використовуються у практиці фізіолого-біохімічних досліджень, 

риборозведення та в роботах, пов’язаних з встановленням механізмів 

адаптації водних організмів до зміни екологічних умов їх 

життєдіяльності.  

 
3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Закономірності метаболічних процесів у 
гідробіонтів 
 
Тема 1. Вступ. Загальні закономірності метаболізму у риб та інших  

гідробіонтів.  
Визначення предмету "Екологічна фізіологія та біохімія гідробіонтів", 

його місце в системі біологічних наук і, зокрема, у рибництві.  

Еколого-фізіологічна та біохімічна характеристика окремих періодів 

онтогенезу риб. Фізіолого-біохімічна характеристика ембріонального періоду 

риб. Особливості перебігу метаболічних процесів в личинковий період риб. 

Спрямованість метаболічних процесів у риб в ювенільний період. Фізіолого-

біохімічна характеристика періоду статевозрілого стану риб. Особливості 

перебігу метаболічних процесів у риб в період вимету ними статевих 

продуктів. Загальні ознаки процесів старіння риб. Закономірності вікової 

динаміки обміну речовин у риб. 

Тема 2. Сезонний характер перебігу метаболічних процесів у різних 
видів риб. 
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Сезонна динаміка нагромадження та використання білка в організмі риб. 

Сезонність нагромадження і витрат жиру в організмі риб. Сезонність 

нагромадження і використання вуглеводів. Сезонні зміни генеративного 

синтезу і його вплив на біологічні цикли риб. 

Тема 3. Фізіолого-біохімічна характеристика окремих періодів 
річного біологічного циклу в риб.  

Післянерестовий період. Нагульний період. Зимівля риб. 

Переднерестовий період. Нерестовий період. Сезонна динаміка.  

Порівняльна характеристика метаболізму риб з різним рівнем 

функціональної активності. 

 

Змістовий модуль 2. Вплив абіотичних чинників водного середовища 
на гідробіонтів 

 
Тема 4. Вплив температури водного середовища на фізіолого-

біохімічний статус і обмін речовин в організмі гідробіонтів. 
Основні чинники, які визначають біологічну повноцінність і 

виживаність нащадків цінних видів риб. Вплив температури води на процеси 

життєдіяльності риб. Вплив температури води на розвиток ембріонів риб. 

Вплив температури води на активність сперматозоїдів риб. Вплив чинників 

водного середовища на обмін речовин в організмі гідробіонтів. Форми 

обміну речовин. Загальна характеристика перебігу метаболічних процесів в 

організмі риб за умов зміни температури водного середовища. Вплив 

температури водного середовища на показники різних форм обміну речовин 

у риб. Вплив температури водного середовища на обмін білків, ліпідів і 

вуглеводів. Вплив температури води на енергетичний обмін речовин 

Тема 5. Значення розчиненого у воді кисню для забезпечення 
метаболічних процесів в організмі риб на різних стадіях їх розвитку та 
росту.  

Процеси дихання риб на різних стадіях ембріонального і 

постембріонального розвитку. Вплив кисневих умов середовища на 

морфогенез і життєдіяльність розвитку риб. Відношення ікри різних видів 

риб до кисневих умов водного середовища і реакцій ембріонів на їх зміни. 

Вплив розчинного у воді кисню на інтенсивність та спрямованість 

метаболічних процесів у риб.  

Тема 6. Вплив гідрохімічного складу води та світла на перебіг 
метаболічних процесів і фізіологічний статус риб та інших гідробіонтів. 

Вплив солоності води на фізіолого-біохімічні характеристики водних 

тварин.  Вплив солоності і іонного складу води на стан іхтіофауни водойм 

різного типу. Вплив води різної солоності на розміри і властивості ікри, що 

розвивається. Вплив вугільної вуглекислоти та зміни рН водного середовища 
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на процеси життєдіяльності риб. Вугільна кислота. Водневі іони. Особливості 

та механізм впливу світла на водних тварин. 

Тема 7. Фізіолого-біохімічні механізми адаптації гідробіонтів до 
зміни екологічних умов їх життєдіяльності. 

Механізми адаптації риб до зміни температури водного середовища. 

Вплив температури води на активність ферментних систем організму риб. 

Механізми адаптації риб до зміни солоності води  Осморегуляція у морських 

костистих риб. Осморегуляція у прісноводних риб. Особливості адаптації 

осетрових риб до зміни солоності води. Особливості адаптації лососевих риб 

до зміни солоності води.  

Тема 8. Еколого-фізіологічні та біохімічні аспекти і проблеми 
раціонального використання та штучного відтворення рибних ресурсів. 
Закономірності внутрішньопопуляційної мінливості фізіолого-біохімічних 

показників у риб. Чинники морфо-фізіологічної мінливості риб. Екологічне 

значення внутрішньопопуляційної мінливості морфо-фізіологічних і 

біохімічних показників. Закономірності міжпопуляційної мінливості морфо-

фізіологічних і біохімічних показників. Варіабельність показників обміну 

речовин в окремих популяціях риб. Еколого-фізіологічні аспекти і проблеми 

раціонального використання і штучного відтворення рибних ресурсів. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

 усього 
у тому числі 

л п лаб. інд. с.р. л п  лаб. інд. с.р. 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Закономірності метаболічних процесів у гідробіонтів 

Тема 1. Вступ. 

Загальні закономір-

ності метаболізму у 

риб та інших  

гідробіонтів 

12 2 2 - - 8 - - - - - - 

Тема 2. Сезонний 

характер перебігу 

метаболічних 

процесів у різних 

видів риб 

9 2 - - - 7 - - - - - - 

Тема 3. Фізіолого-

біохімічна 

характеристика 

окремих періодів 

річного біологічного 

циклу в риб 

11 2 2 - - 7 - - - - - - 

Разом за змістовим 
модулем 1 

32 6 4 - - 22 - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 2. Вплив абіотичних чинників водного середовища на 
гідробіонтів 

Тема 4. Вплив 

температури водного 

середовища на фізіолого-

біохімічний статус і обмін 

речовин в організмі 

гідробіонтів 

12 2 2 - - 8 - - - - - - 

Тема 5. Значення 

розчиненого у воді кисню 

для забезпечення 

метаболічних процесів в 

організмі риб на різних 

стадіях їх розвитку та 

росту 

12 2 2 - - 8 - - - - - - 

Тема 6. Вплив гідро-

хімічного складу води та 

світла на перебіг 

метаболічних процесів і 

фізіологічний статус риб 

та інших гідробіонтів 

12 2 2 - - 8 - - - - - - 

Тема 7. Фізіолого-

біохімічні механізми 

адаптації гідро-біонтів до 

зміни екологічних умов їх 

життєдіяльності 

11 2 2 - - 7 - - - - - - 

Тема 8. Еколого-

фізіологічні та біохімічні 

аспекти і проблеми 

раціонального 

використання та штучного 

відтворення рибних 

ресурсів 

11 2 2 - - 7 - - - - - - 

Разом за змістовим 

модулем 2 
58 10 10 - - 38 - - - - - - 

Усього годин 90 16 14 - - 60 - - - - - - 
Модуль 2 

ІНДЗ - - - - - - - - - - - - 

Усього годин 90 16 14 - - 60 - - - - - - 
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5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

- не передбачені - - 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 2 3 4 

1 Встановлення хімічного складу личинок 

мирних та хижих видів риб 
2 - 

2 Вивчення впливу температури води на 

процеси споживання кисню рибами 
2 - 

3 Вивчення впливу мінералізації води на 

хімічний склад органів і тканин риб 
2 - 

4 Дослідження впливу різних концентрацій 

кисню у воді  на гематологічні 

характеристики риб 

2 - 

5 Вивчення впливу температурного чинника на 

активність дихальних ферментів 
2 - 

6 Дослідження мінерального складу органів і 

тканин риб за різної мінералізації води 
2 - 

7 Встановлення інтенсивності процесів дихання 

риб в залежності від концентрації кисню у 

воді 

2 - 

 Разом 14 0 

 
7. Теми лабораторних занять  

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

- не передбачені - - 

 
8. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

Підготовка до аудиторних занять – 0,5 год./1 год. занять (15 год.) 

Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит ЄКТС (18 год.) 

Опрацювання окремих тем програм або їх частин, які не викладаються на 

лекціях – 27 год. 
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8.1. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 
Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 

Чинники морфологічної мінливості риб та її 

зв’язок з фізіолого-біохімічними 

характеристиками та показниками розвитку і 

росту. 

2 - 

2 
Гомеостатичні механізми забезпечення нересту у 

моноциклічних і поліциклічних риб 
2 - 

3 
Механізм впливу годівлі плідників риб на якість 

та життєстійкість їх нащадків. 
3 - 

4 

Взаємозв'язок між характером росту, віком, 

жирністю риб і якістю та кількістю продукованих 

ними статевих продуктів 

3 - 

5 
Взаємозв’язок між вмістом білка, жиру та води в 

органах і тканинах риб у різні сезони року 
2 - 

6 

Роль глікогену і процесів глюконеогенезу у 

енергозабезпеченні життєдіяльності риб в період 

зимівлі 

2 - 

7 

Співвідношення між швидкістю лінійного росту, 

віком досягнення статевої зрілості і фізіолого-

біохімічними характеристиками риб та фактори, 

які його визначають 

3 - 

8 

Тривалість життєвого циклу у холодолюбних і 

теплолюбних риб в залежності від дії 

температурного чинника 

2 - 

9 
Азотистий баланс, як показник повноцінності 

білкового харчування риб 
3 - 

10 
Вплив зміни солоності води на процеси білкового, 

ліпідного та вуглеводного обміну у риб 
3 - 

11 
Механізми адаптації прохідних риб до зміни 

солоності води 
2 - 

 Разом 27 - 

 
9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання – не передбачене 

 
10. Методи навчання 

Під час лекційного курсу використовується комплект презентацій 

Microsoft PowerPoint, роздатковий матеріал, плакати. Для практичних робіт 

використовується матеріал риб та інших гідробіонтів.  
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11. Методи контролю 
Контроль знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється в 

усній, письмовій і тестовій формі у вигляді комп’ютерного тестування у 

Центрі незалежного оцінювання НУВГП. Контрольні завдання за змістовим 

модулем включають тестові питання (одна правильна відповідь з п’яти 

запропонованих) 

Контроль роботи студентів проводиться за такими видами робіт: 

- наявність лекційного матеріалу – шляхом перегляду конспектів; 

- робота на практичних заняттях – шляхом усного опитування і 

перевірки виконаних завдань. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) проводиться 

за такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання, задачі, практичні роботи (у % від кількості 

балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Підсумковий контроль знань студентів проводиться у вигляді екзамену 

(комп’ютерного тестування у Центрі незалежного оцінювання НУВГП). 

Завдання включають тестові питання (300 тестів, одна правильна відповідь з 

п’яти запропонованих). Практична частина включає завдання на знання 

структури біополімерів, процесів передачі генетичної інформації, 

фізіологічних процесів. 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 
 Підсумковий тест  

(екзамен) 
Сума 

Змістовий 

модуль 1 
Змістовий модуль 2 

40 100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

8 8 7 7 8 7 8 7 

Т1, Т2... Т8 — теми змістових модулів. 
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Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90–100 відмінно 

82–89 
добре 

74–81 

64–73 
задовільно 

60–63 

35–59 незадовільно з можливістю повторного складання 

0–34 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

13. Методичне забезпечення 
Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Екологічна фізіологія та 

біохімія гідробіонтів» включає: 

1. 05-06-01. Буденкова, Н. М., Назарук, Г. І., Мисіна, О. І. Методичні 

вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „Фізична та 

колоїдна хімія” для студентів напрямів підготовки 6.040106 „Екологія, 

охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування” і 6.090201 „Водні біоресурси та аквакультура” 

денної та заочної форм навчання. – Рівне: НУВГП, 2013. – 40 с. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2581. 

2. Пакети тестових завдань по кожній темі і в цілому по всьому курсу 

дисципліни. 

3. Програма презентацій Microsoft PowerPoint з дисципліни «Екологічна 

фізіологія та біохімія гідробіонтів». 

14. Рекомендована література 
Базова 

1. Євтушенко М. Ю. Екологічна фізіологія та біохімія гідробіонтів: 

Навчальний посібник для підготовки магістрів за спеціальністю 8.130301 

«Водні біоресурси». – К.: Видавничий центр НАУ, 2015. – 118 с.  

2. Кононський О.І. Біохімія тварин. – К.: Вища школа, 2006. – 454 с. 

3. Лисиця А.В. Біохімія: Практикум: Навчальний посібник. – Суми: 

Університетська книга, 2009. – 240 c.  

4. Фізіологія риб: практикум / П.А.Дехтярьов, І.М.Шерман, 

Ю.В.Пилипенко, О.О.Яржомбек, С.Г.Вовченко. – К., Вища школа, 2001. 

– 128 с. 
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Допоміжна 
1. Иванов А.А. Физиология рыб.– М.: Леир., 2003.– 284 с. 

2. Кизеветтер И.В. Биохимия сырья водного происхождения. – М.: Пищевая 

промышленность, 1973. – 411 с. 

3. Клейменов И.Я. Пищевая ценность рыбы. – М.: Пищевая 

промышленность, 1971. – 150 с. 

4. Кошелев Б.В. Экология размножения рыб.– М.: Наука, 1987.– 307 с.  

5. Никольский Г.В. Экология рыб.– М.: Высшая школа, 1974.– 357 с. 

Електронний репозиторій НУВГП 
1. Гідроекологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. О. Клименко, 

Ю. В. Пилипенко, Ю. Р. Гроховська, О. В. Лянзберг, О. О. Бєдункова. – 

Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 379 с. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/7515. 

2. Гроховська Ю. Р. Екологічний стан та гідробіологічна характеристика 

річки Корчик / Ю. Р. Гроховська, С. В. Кононцев, С. О. Андрійчук // 

Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. – Рівне : 

НУВГП, 2010. – Вип. 4 (52). – С. 94–101. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/1269. 

15. Інформаційні ресурси 
1. Державне агентство рибного господарства України. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://darg.gov.ua/. 

2. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka. 

3. Національна бібліотека ім.  В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  http://www.nbuv.gov.ua. 

4. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://libr.rv.ua. 

5. Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України. 

Перегляд за темами «Экологическая физиология и биохимия водных 

животных», «Экологическая физиология и биохимия водных растений». 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/236. 

6. Сайт журналу «Гидробиологический журнал», рубрики: «Экологическая 

физиология и биохимия водных животных», «Водная токсикология» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://hydrobiolog.com.ua/2010/2010_4.htm. 

 

Розробник                                                  

 д.с.-г.н., доцент                                      Гроховська Ю.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


