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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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