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Інституту гідробіології  
Національної академії наук України 

 
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

ДО АСПІРАНТУРИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
 091. БІОЛОГІЯ (СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: ГІДРОБІОЛОГІЯ) 

 
 

 
РОЗДІЛ І. ГІДРОБІОЛОГІЯ ЯК БІОЛОГІЧНА НАУКА 
1. Місце гідробіології в системі біологічних наук. Предмет гідробіології. Мета і завдання. 

Основні наукові напрями та підходи до вивчення об'єкта (описовий, кількісний, системний). 
Структура гідробіології.  

2. Основні етапи розвитку гідробіології. Описовий період. Розробка основних методичних 
підходів. Практичні стимули розвитку гідробіології. Вивчення розповсюдження життя у 
гідросфері, глибоководні дослідження.  

3. Поняття про системи взагалі та про біологічні системи. Організм як жива система. 
Екологічна система. Склад, основні риси. Складові частини водної екосистеми, її абіотична і 
біотична компоненти. Популяція і трофічні угруповання.  

4. Кругообіг речовин у водних екосистемах. Жива речовина у концепції В.І. Вернадського, 
її накопичення, склад. Масштаби цього процесу в гідросфері і вчення про біосферу. Біогеохімічні 
цикли основних біогенних елементів – вуглецю, азоту, фосфору, кремнію, зв’язок із гідросферою. 
Синтез і розпад органічної речовини в гідросфері. 

5. Поняття екологічної сукцесії. Первинна і вторинна сукцесії, їхні характерні особливості. 
Рушійні сили і напрям сукцесії. Зрілість екосистем і концепція клімаксу. Види сукцесії.  

6. Методологія та методи гідробіологічних досліджень водних екосистем. Емпіричні 
(спостереження, опис, експеримент) та теоретичні (аналіз, синтез, індукція, дедукція, 
систематизація, класифікація та ін.) методи. Прилади для відбору гідробіонтів пелагіалі і бентосу. 

7. Статистичні методи аналізу даних. Експеримент в гідробіологічних дослідженнях. 
Моделювання.  

 
Розділ II. НАЙВАЖЛИВІШІ ЧИННИКИ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА І РЕАКЦІЯ НА НИХ 
ВОДНИХ ОРГАНІЗМІВ 
1. Вода. Планетарний цикл води. Світовий океан та води поверхневого стоку, відмінності 

між ними.  
Фізичні властивості води: агрегатні стани, щільність, залежність щільності від температури, 

теплоємність, теплопровідність, в’язкість, поверхневий натяг. Гідродинамічні характеристики 
водного середовища.  

Хімічні властивості води: розчинність твердих речовин у воді, особливості розчинності газів 
у воді.  

Вода як середовище існування гідробіонтів і пристосування гідробіонтів до водного способу 
життя. Адаптація гідробіонтів до перебування в товщі води, на поверхні ґрунту і в товщі ґрунту. 
Пристосування водних організмів до перебування в проточних водоймах і в зоні прибою.  

2. Світло. Сонячна радіація і закони її поширення у водному середовищі. Кольоровість 
води. Світло як фактор, що регулює умови існування і поведінки гідробіонтів. Колірна адаптація 
гідробіонтів. Зв'язок освітленості з фотосинтезом. Фотосинтез. Фізіолого-біохімічні механізми 
фотосинтезу. Особливості фотосинтезу різних груп автотрофів. Поняття компенсаційної точки 
фотосинтезу. Фототаксис тварин. 

3. Температура. Температурний діапазон в гідросфері. Пряма і зворотна температурна 
стратифікація, її добова, сезонна і широтна мінливість. Термоклин. Епілімніон, мета- і гіполімніон 
в озерах. Типи озер за термічним режимом (тропічні, помірні і полярні). Стагнація. Температура 
як фактор, що регулює активність гідробіонтів. Температура та поширення водних організмів. 
Стено- і евритермні гідробіонти. Тепловодні і холодноводні організми. Ендотермні та екзотермні 
організми. 
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4. Солоність. Діапазон солоності в гідросфері. Класифікація водойм за вмістом солей у 
воді.  Солоність та іонний склад як фактори, що визначають поширення гідробіонтів. Адаптації 
гідробіонтів до зміни солоності. Осморегуляція і поняття критичної солоності. Водно-сольовий 
обмін. Сольовий обмін та існування в різних діапазонах солоності. Захист від висихання, 
осмотичного зневоднення та гіпергідратації. 

5. Газовий режим. Розчинений кисень та кисневе насичення,  розчинність вуглекислоти у 
воді. Сірководень, метан та інші гази. Діапазон в гідросфері. Дихання гідробіонтів. Методи 
дослідження процесів дихання. Фізіолого-біохімічні механізми дихання. Адаптації гідробіонтів до 
газообміну. Інтенсивність газообміну. Газообмін як показник обміну речовин та енергії. Стійкість 
гідробіонтів до дефіциту кисню, задуха. 

6. Гідростатичний тиск та його вплив на вертикальний розподіл і біологічні особливості 
організмів. 

8. Антропогенний вплив на водні екосистеми. Трансформація водних екосистем. 
Використання водних та біологічних ресурсів водних екосистем. Основні види забруднення 
водного середовища (фізичне, хімічне, біологічне та ін.).  

 
Розділ ІІІ. СТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БІОТИЧНОЇ КОМПОНЕНТИ ВОДНОЇ 
ЕКОСИСТЕМИ ТА УГРУПОВАНЬ ГІДРОБІОНТІВ 

1. Поняття про популяцію  гідробіонтів. Методи кількісної оцінки структури (число видів, 
чисельність, різноманітність зв'язків).  

2. Трофічні взаємовідносини. Відносини гідробіонтів в межах однієї трофічної групи. 
Харчова конкуренція. Парадокс планктону. 

Відносини організмів різних трофічних груп гідробіонтів. Трофічні ланцюги та мережі. 
Хижаки, паразити. Кормові ресурси, кормова база. Способи добування їжі. Класифікація 
гідробіонтів за типом харчування.  

3. Просторова структура угруповань гідробіонтів. Населення основних біотопів: 
Населення водної товщі. Планктон і нектон. Вертикальний розподіл і міграції гідробіонтів. 

Горизонтальний розподіл і активні міграції гідробіонтів.  
Населення на межі розділу «вода–повітря». Нейстон, плейстон.  
Населення межі розділу «вода–грунт». Населення ґрунтів. Бентос. Перифітон. Інфауна і 

епіфауна. Інтерстіцеальна фауна. 
4. Поняття екологічної ніші. Трофічний і просторовий аспекти екологічної ніші 

гідробіонтів. Потенційна і реалізована ніша.  
5. Види-вселенці. Шляхи проникнення та можливі механізми впливу на водну флору і 

фауну. Біосферна роль процесів поширення чужорідних видів гідробіонтів. Загрози 
біорізноманіттю.  
 

 
Розділ ІV. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ ТА 
УГРУПОВАНЬ ГІДРОБІОНТІВ. 
1. Уявлення про продукцію як про найважливішу функціональну характеристику 

угруповань водних екосистем. Основні поняття – первинна, вторинна і кінцева продукція.  
Первинна продукція водних екосистем. Фотосинтез і хемосинтез. Валова, ефективна і 

чиста продукція. Первинна продукція морів і океанів, континентальних водойм (особливості, 
рівень). Методи визначення первинної продукції (склянковий метод, за хлорофілом, за зміною 
вмісту кисню чи біогенів у воді та ін.). 

Вторинна продукція. Фітофаги, зоофаги, поліфаги. Методи визначення продукції 
популяцій. Трофічні коефіцієнти – К1, К2.  

2. Деструкція органічної речовини, її кількісна оцінка. Дихання і травлення як основні 
функціональні механізми руйнування органічної речовини живим організмом. Зв'язок між 
інтенсивністю обміну і масою тіла, методи оцінки. Активний, пасивний і стандартний обміни.  
 

Розділ V. ТИПОЛОГІЯ ВОДОЙМ. 
1. Класифікація водойм: океани і моря, озера і водотоки, водосховища і ставки. алі. 

Кліматична зональність водойм – арктична, бореальна, тропічна, нотальна і антарктична зони. 
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2. Трофність. Біологічна класифікація озер по А. Тінеману і Е. Науману – евтрофні, 
оліготрофні, мезотрофні, дистрофні озера. Бенталь озер – літораль (прибережні мілководдя), 
сублітораль (до нижньої межі водної рослинності), профундаль (дно глибоких озер). Відповідні 
підрозділи пелагіалі – прибережна і власне пелагіаль. 

3. Продуктивність. Основні уявлення про продуктивність як найважливішу характеристику 
водойми. Кінцева (вилучається людиною) продукція. Співвідношення між первинною і кінцевою 
продукцією. Продуктивність водойм різної трофності. Продуктивні райони морів і океанів, їх 
характеристика. Залежність продуктивності донних угруповань від продуктивності фотичної 
зони. Потенційна продуктивність водойм та біологічні ресурси. 
 

РОЗДІЛ VІ. ОСНОВНІ ВОДНІ ЕКОСИСТЕМИ 
1. Екосистеми морів і океанів. Загальні закономірності просторового розподілу життя в 

Світовому океані. 
Пелагіаль. Склад населення. Характеристика основних таксонів, їхнє видове різноманіття, 

кількісний розподіл.  
Бенталь. Кількісне розподіл донного населення в Світовому океані та фактори, що його 

визначають. Основні фактори, що впливають на розподіл і склад донної фауни.  
2. Екосистеми континентальних водойм. Природні і штучні водойми, їх особливості. 
Річки. Умови життя (турбулентне перемішування водних мас і вирівнювання гідрологічних 

градієнтів). Склад населення.  
Озера. Стічні та безстічні. Умови життя. Конвективне і вітрове перемішування. Прісні, 

солонуваті, солоні і пересолені озера. Склад населення.  
Антропогенно змінені та штучні водойми. Водосховища. Особливості гідрологічного 

режиму. Коливання рівня і осушена зона. «Проміжний» (між річковим і озерним) склад 
населення.  

Ставки (греблеві, копані і наливні). Умови життя. Біота і продуктивність ставків.  
 
Розділ VIІ. ПРОБЛЕМИ ПРИКЛАДНОЇ ГІДРОБІОЛОГІЇ. 
1. Промисел риби та водних безхребетних. Експлуатація природних угруповань і 

аквакультура. Акліматизація. Аквакультура.  
2. Проблеми технічної гідробіології. Вплив гідротехнічного будівництва на водні об’єкти 

різного типу. Обростання суден і технічних споруд. Заростання водотоків і заходи боротьби з 
ними.  

3. Проблеми санітарної гідробіології. Забруднення водного середовища як біосферний 
процес. Основні забруднювачі водоймищ і їхній вплив на функціонування і стійкість водних 
угруповань. Нафта, важкі метали, пестициди, детергенти, побутові стоки. Радіоактивне і термічне 
забруднення. Принципи біологічного моніторингу. Біологічна індикація поверхневих вод: основні 
принципи і підходи.  

Евтрофування водойм. Основні фактори, які визначають евтрофікацію. Співвідношення 
процесів продукції та деструкції органічної речовини, кисневі показники евтрофікації. Проблеми 
прогнозування та управління процесами евтрофікації.  

Водойми як джерела господарського та питного водопостачання. Проблеми чистої води. 
Питання біологічного самоочищення водойм. Поняття про сапробність. Організми і угруповання 
– показники сапробності вод.  

4. Проблеми радіоекології. Природна та штучна радіоактивність. Забруднення водних 
екосистем радіонуклідами в результаті аварії на Чорнобильський АЕС. Особливості накопичення 
радіонуклідів в харчових ланцюгах та різних компонентах водних екосистем. 

5. Проблема раціонального використання біологічних ресурсів водойм і управління їх 
продуктивністю. Регламентація та регулювання промислу. Інтродукція та акліматизація. 
Приклади (позитивні та негативні). 

6. Якість природних вод, якість водного середовища та донних відкладів. Системи їх 
оцінки. Екологічний стан, методи оцінки. Сучасні тенденції у визначенні екологічного стану 
водних екосистем та якості водного середовища. Пріоритет біологічних показників у визначені 
екологічного стану (статусу) водних об’єктів різного типу. Біотестування і біоіндикація. 

7. Біоетика. Питання етичного ставлення до біоти. 
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