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живого та фіксованого матеріалу в лабораторних умовах.

живого та фіксованого матеріалу в лабораторних умовах.

Реалізація програми практики передбачає проведення вступної лекції з

Реалізація програми практики передбачає проведення вступної лекції з

метою ознайомлення студентів з метою, основними завданнями літньої

метою ознайомлення студентів з метою, основними завданнями літньої
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практики, з визначеними об’єктами польових досліджень, з планом

практики, з визначеними об’єктами польових досліджень, з планом

екскурсів і в цілому з порядком проходження практики.

екскурсів і в цілому з порядком проходження практики.

Навчальна практика з гідробіології проводиться в літній період шляхом

Навчальна практика з гідробіології проводиться в літній період шляхом

проведення експедицій та екскурсій, якими передбачено комплексне

проведення експедицій та екскурсій, якими передбачено комплексне

вивчення флори і фауни водойм різного типу. Під час проведення таких

вивчення флори і фауни водойм різного типу. Під час проведення таких

екскурсів чи експедицій студенти знайомляться із специфікою експедиційних

екскурсів чи експедицій студенти знайомляться із специфікою експедиційних

робіт на водоймах різного типу, з принципами, методичними та

робіт на водоймах різного типу, з принципами, методичними та

методологічними

методологічними

прийомами

комплексного

дослідження

водойм

з

прийомами

комплексного

дослідження

водойм

з

основними засобами відбору проб гідробіонтів, методами їх фіксації та

основними засобами відбору проб гідробіонтів, методами їх фіксації та

тривалого зберігання.

тривалого зберігання.

Польові експедиції та екскурсії чергуються з лабораторними заняттями,
де

студенти

знайомляться

з

прийомами

та

методами

камерального

опрацювання зібраних в експедиціях та екскурсіях проб.

Польові експедиції та екскурсії чергуються з лабораторними заняттями,
де

студенти

знайомляться

з

прийомами

та

методами

камерального

опрацювання зібраних в експедиціях та екскурсіях проб.

В перші дні практики студенти отримують індивідуальні завдання для

В перші дні практики студенти отримують індивідуальні завдання для

самостійної роботи, котрі виконуються під час проходження практики. За

самостійної роботи, котрі виконуються під час проходження практики. За

матеріалами самостійної роботи студенти оформляють звіт.

матеріалами самостійної роботи студенти оформляють звіт.

До початку навчальної практики студенти знайомляться з програмою її

До початку навчальної практики студенти знайомляться з програмою її

проведення, з технікою безпеки при роботі на водних об’єктах.

проведення, з технікою безпеки при роботі на водних об’єктах.

Зміст навчальної практики включає основні розділи гідробіології, які

Зміст навчальної практики включає основні розділи гідробіології, які

мають загально теоретичне і практичне значення.

мають загально теоретичне і практичне значення.
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1. ОСНОВНІ МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ВОДОЙМ

1. ОСНОВНІ МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ВОДОЙМ

1.1. Загальні методи вивчення населення водойм

1.1. Загальні методи вивчення населення водойм

Основними методами дослідження водойм є описовий,
порівняльний та експериментальний.

Описовий метод – це

Основними методами дослідження водойм є описовий,
порівняльний та експериментальний.

Описовий метод – це

збирання та описування фактичного матеріалу для з’ясування суті

збирання та описування фактичного матеріалу для з’ясування суті

явищ, тобто вивчення видового складу живого населення

явищ, тобто вивчення видового складу живого населення

водойм та кількісних показників розвитку окремих видів.

водойм та кількісних показників розвитку окремих видів.

Збирання та описування фактичного матеріалу були основними

Збирання та описування фактичного матеріалу були основними

засобами дослідження на ранніх стадіях розвитку гідробіології, які

засобами дослідження на ранніх стадіях розвитку гідробіології, які

не втратили свого значення і сьогодні. Для збирання матеріалу

не втратили свого значення і сьогодні. Для збирання матеріалу

використувають спеціальні прилади та обладнання: планктонні

використувають спеціальні прилади та обладнання: планктонні

сітки, батометри, дночерпаки, волоки, драги тощо.

сітки, батометри, дночерпаки, волоки, драги тощо.

Порівняльний метод дозволяє шляхом зіставлення вивчати

Порівняльний метод дозволяє шляхом зіставлення вивчати

подібність чи відмінність організмів, популяцій, гідробіоценозів

подібність чи відмінність організмів, популяцій, гідробіоценозів

різних водойм.

різних водойм.

Експериментальний метод досліджень пов’язаний з активним

Експериментальний метод досліджень пов’язаний з активним

впливом дослідника на окремі популяції, біоценози та

впливом дослідника на окремі популяції, біоценози та

екосистеми

екосистеми

в

природних

чи

лабораторних

умовах

у

в

природних

чи

лабораторних

умовах

у

необхідному для нього напрямку. При цьому точно вимірюють

необхідному для нього напрямку. При цьому точно вимірюють

потрібні умови і враховують зміни перебігу процесів. Метод

потрібні умови і враховують зміни перебігу процесів. Метод

дозволяє вивчати явища ізольовано й досягати повторення їх при

дозволяє вивчати явища ізольовано й досягати повторення їх при

відтворенні ідентичних умов. Вищою формою експерименту є

відтворенні ідентичних умов. Вищою формою експерименту є

моделювання досліджуваних процесів у водних екосистемах.

моделювання досліджуваних процесів у водних екосистемах.
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Для вирішення низки завдань гідробіологія залучає
багатий

арсенал

мікробіологічних,

сучасних

біохімічних,

Для вирішення низки завдань гідробіологія залучає

хімічних,

фізіологічних,

багатий

арсенал

біофізичних,

молекулярно-

мікробіологічних,

сучасних

біохімічних,

хімічних,

фізіологічних,

біофізичних,

молекулярно-

генетичних, токсикологічних методів. Окрім цього, у сучасних

генетичних, токсикологічних методів. Окрім цього, у сучасних

дослідженнях використовують дистанційні біофізичні прилади,

дослідженнях використовують дистанційні біофізичні прилади,

підводне

підводне

й

надводне

відеоспостереження

(телебачення,

й

надводне

відеоспостереження

(телебачення,

фотографування), ехолокацію та методи візуального спостереження

фотографування), ехолокацію та методи візуального спостереження

– акваланги,

– акваланги,

підводні човни, батискафи та космічні супутники.

підводні човни, батискафи та космічні супутники.

Вивчення населення водойм проводять шляхом відбирання

Вивчення населення водойм проводять шляхом відбирання

зразків (проб) води й донних відкладів з наявними там організмами

зразків (проб) води й донних відкладів з наявними там організмами

при експедиційних виїздах на водойму. У морській експедиції

при експедиційних виїздах на водойму. У морській експедиції

судно виходить на заздалегідь визначену станцію і прив’язується у

судно виходить на заздалегідь визначену станцію і прив’язується у

просторі за допомогою супутникової системи позиціювання (GPS).

просторі за допомогою супутникової системи позиціювання (GPS).

Ехолотом визначається глибина місця. Для визначення параметрів

Ехолотом визначається глибина місця. Для визначення параметрів

середовища (температури,

середовища (температури,

вмісту розчиненого кисню, тиску,

вмісту розчиненого кисню, тиску,

електропровідність, флуоресценція) використовують СТД-зонд та

електропровідність, флуоресценція) використовують СТД-зонд та

касети з батометрами для відбирання проб води (рис.1.1). Після

касети з батометрами для відбирання проб води (рис.1.1). Після

цього проводять відбирання проб зоопланктону планктонною

цього проводять відбирання проб зоопланктону планктонною

сіткою, проб зообентосу дночерпачами чи донним тралюванням.

сіткою, проб зообентосу дночерпачами чи донним тралюванням.

При роботі судна в прибережних районах проводять підводні

При роботі судна в прибережних районах проводять підводні

водолазні дослідження.

водолазні дослідження.

Вивчення

великомасштабних

процесів

і

явищ,

що

Вивчення

великомасштабних

процесів

і

явищ,

що

відбуваються на земній поверхні, проводиться з використанням

відбуваються на земній поверхні, проводиться з використанням

штучних супутників Землі. Найкращі результати досягаються при

штучних супутників Землі. Найкращі результати досягаються при
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