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І. ЦІЛІ, МЕТА І ЗАВДАННЯ АТЕСТАЦІЙНОГО ІСПИТУ 
Атестація здобувачів вищої освіти – це встановлення відповідності 

засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших 
компетентностей вимогам стандартів вищої освіти. Атестація проводиться в 
університеті за акредитованими освітньо-професійними програмами 
(спеціальностями). 

Атестаційний іспит є одним із основних видів підсумкової державної 
атестації випускників освітньо-професійної програми підготовки магістрів 
спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». 

Головним завданням державної атестації є перевірка якості професійної 
підготовки майбутніх фахівців, виявлення відповідності підготовки здобувачів 
вищої освіти до вимог освітньо-професійної програми. 

Іспит є свідченням фаховості випускника, його готовності брати участь у 
дослідженні, здатності здійснювати науково-дослідний та професійний підхід 
до поліпшення виробничих питань рентабельного і екологічно-безпечного 
виробництва та вирощування гідробіонтів, розв’язувати складні задачі 
дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері водних біоресурсів та 
аквакультури. 

Програма атестаційного іспиту покликана перевірити знання випускників 
з обов’язкових дисциплін циклу професійної підготовки. Державна атестація 
надає можливість перевірити рівень сформованості загальних та спеціальних 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти. 

Атестаційний іспит надає можливість перевірити у здобувачів вищої 
освіти теоретичні знання з професійних дисциплін, винесених на державну 
атестацію, принципи, засвоєння концепцій та теорії виробництва продукції 
аквакультури,  сутності технологічних процесів рибальства, водних біоресурсів. 

Крім того державна атестація здобувачів вищої освіти спрямована на 
перевірку сформованості умінь застосовувати теоретичні знання під час 
здійснення професійної діяльності; володіти сучасними методами  повного та 
неповного біологічного аналізу риб, природної кормової бази, 
іхтіопаталогічного матеріалу, наукові дослідження водних біоресурсів та 
аквакультури, інтерпретувати результати досліджень при найрізноманітніших 
змінах умов вирощування об’єктів водних біоресурсів та аквакультури. 

ІІ. ВИМОГИ ДО ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
Здобувачі мають продемонструвати на атестаційному іспиті наступні 

компетентності:  
Загальні: здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
джерел; здатність приймати обґрунтовані рішення; прагнення до збереження 
навколишнього природного середовища; здатність вчитися і оволодівати 
сучасними знаннями. 

Спеціальні (фахові): здатність аналізувати екологічні параметри 
гідроекосистем природних та штучних середовищ та антропогенні впливи на 
нього на основі критичного осмислення проблем у галузі аграрних наук та 
продовольства та на межі галузей знань; здатність інтегрувати знання та 
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розв’язувати складні задачі водних біоресурсів та аквакультури у широких або 
мультидисциплінарних контекстах; забезпечувати формування та ефективне 
використання біопродуктивності водойм різного типу та продуктивних 
властивостей риб; здатність визначати природну кормову базу, якість статевих 
продуктів риб, прогнозувати динаміку чисельності та біомаси, складати 
прогнози рибопродуктивності; здатність виявляти та використовувати 
фізіолого- біохімічні зміни, що відбуваються в організмі гідробіонтів 
забезпечення ефективності рибницьких технологічних процесів у водних 
біоресурсах та аквакультурі; здатність здійснювати заходи із охорони водних 
біоресурсів і збереження здоров’я риб та запобігання їх масового 
захворювання; здатність організовувати підприємницьку діяльність та 
забезпечувати економічну ефективність у рибницьких господарствах; здатність 
зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію з 
проблем водних біоресурсів та аквакультури до фахівців і нефахівців, зокрема 
до осіб, які навчаються; здатність проектувати технологічні карти та управляти 
виробничими процесами, що є складними та потребують нових стратегічних 
підходів у сфері водних біоресурсів та аквакультури. 

Програмні результати навчання полягають у тому що студенти 
повинні:  

- мати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні 
наукові здобутки у сфері водних біоресурсів та аквакультури і є основою для 
оригінального мислення та проведення досліджень; 

- вільно презентувати та обговорювати усно і письмово результати 
досліджень та інновацій, інші питання професійної діяльності державною та 
іноземною мовами; 

- відшуковувати необхідну інформацію, використовуючи різноманітні 
ресурси: журнали, бази даних, відкриті дані та інші ресурси, аналізувати та 
оцінювати цю інформацію; 

- приймати ефективні рішення, брати відповідальність та працювати в 
критичних умовах під час  виконання виробничих, технологічних та наукових 
задач водних біоресурсів та аквакультури, аналізувати та інтегрувати  
альтернативи, оцінювати ризики та імовірні наслідки; 

- розробляти і реалізовувати наукові та прикладні проєкти з проблем 
водних біоресурсів та аквакультури та дотичні до неї міждисциплінарні 
проєкти з урахуванням виробничих, правових, економічних та екологічних 
аспектів; 

- застосовувати сучасні методи моделювання, цифрові технології та 
спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання виробничих, 
технологічних і наукових проблем у сфері біоресурсів та аквакультури; 

- розробляти, впроваджувати та застосовувати ефективні технологічні 
процеси виробництв продукції аквакультури, забезпечувати її якість; 

- ідентифікувати види водних біоресурсів оцінювати їх чисельність та 
біомасу та здійснювати прогнозування запасів та обсягів вилову об’єктів 
водних біоресурсів та аквакультури. 
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ІІІ. ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ 
3.1. Підготовка до атестаційного іспиту 
Терміни проведення атестації визначаються навчальними планами 

підготовки фахівців та графіком освітнього процесу. 
Програма, методика та форма проведення атестаційного іспиту, критерії 

оцінювання компетентностей здобувачів вищої освіти під час атестації 
розробляються випусковою кафедрою і погоджуються деканом факультету. 

Для підготовки і складання іспиту виділяється не менше п’яти 
навчальних днів, протягом яких здійснюється проведення групових та 
індивідуальних консультацій. 

3.2. Формування Екзаменаційних комісій (ЕК) 
Атестаційний іспит проводиться Екзаменаційною комісією (ЕК). 

Екзаменаційна комісія створюється щорічно і діє протягом календарного року. 
До складу екзаменаційної комісії входять голова комісії та члени комісії. 
Голова комісії призначається ректором університету з числа провідних фахівців 
виробництва, вчених наукових установ, науково-педагогічних працівників 
інших закладів вищої освіти. Члени екзаменаційної комісії призначаються з 
числа деканів факультетів, завідувачів випусковими кафедрами, професорів, 
доцентів, старших викладачів університету, які мають науковий ступінь, та 
визнаних фахівців підприємств із відповідних спеціальностей. Персональний 
склад членів екзаменаційної комісії затверджується ректором університету не 
пізніше, ніж за місяць до початку роботи комісії. 

3.3. Перелік документів щодо проведення державної атестації 
В комісію до початку іспиту подаються такі документи: 
- від декана факультету: наказ про затвердження персонального складу− 

ЕК; затверджений графік роботи ЕК; залікові книжки випускників; 
розпорядження про допуск студентів до атестації та їх розподіл на 
екзаменаційні групи (потоки); зведені відомості успішності випускників; інші 
документи (накази, розпорядження, довідки), які необхідні для забезпечення 
якісної та кваліфікованої роботи ЕК;   

- від випускової кафедри – рекомендації про видачу дипломів з 
відзнакою. 

Для оформлення протоколів Екзаменаційної комісії призначається 
секретар. 

Перед засіданням ЕК, на якому буде проводитися атестаційний екзамен, 
секретар комісії отримує від випускової кафедри: програму екзамену; технічні 
засоби, лабораторне обладнання, демонстраційні та довідкові матеріали, 
необхідні для використання студентами під час підготовки та відповіді на 
питання атестаційного екзамену. 

Комплект екзаменаційних білетів (комплексних завдань, тестів) завідувач 
випускової кафедри передає голові комісії безпосередньо перед початком 
роботи ЕК. 
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3.4.Розклад проведення екзамену та формування складу 
студентських груп 

ЕК працює за графіком, погодженим з навчально-науковим центром і 
затвердженим ректором. Графік роботи ЕК оприлюднюється не пізніше ніж за 
місяць до початку її діяльності. 

На один день роботи ЕК для проведення атестаційного іспиту в усній 
формі планується екзаменаційна група чисельністю не більше 12 осіб. При 
складанні атестаційного екзамену у письмовій або у тестовій формі 
допускається об'єднання груп студентів в один потік. Інтервал між 
атестаційними екзаменами у кожній екзаменаційній групі повинен складати не 
менше п'яти календарних днів. 

3.5. Проведення консультацій та оглядових лекцій для студентів  
Під час підготовки до іспитів значну роль відіграють оглядові лекції та 

консультації. Консультації носять установчий характер, тому вони проводиться 
для потоку студентів на самому початку тритижневого терміну, виділеного для 
підготовки й складання атестації. Їх можна проводити ще до закінчення 
читання оглядових лекцій.  

На консультації викладач надає інформацію про принципи групування 
питань в екзаменаційних білетах (тестах); місце (аудиторії), час та порядок 
проведення іспиту; режим роботи в дні підготовки до іспиту; методичні 
рекомендації до підготовки і проведення атестаційного іспиту.  

Консультація має на меті надати студентам допомогу у вивченні 
найбільш складних питань з професійних дисциплін. Ця консультація 
проводиться напередодні іспиту для окремої групи студентів.  

Викладач рекомендує студентам заздалегідь сформулювати питання, на 
які вони бажають отримати додаткові пояснення. Доцільно також на 
консультації здійснювати аналіз найбільш поширених помилок, які 
допускаються студенти під час відповідей на запитання білетів або тести до 
державного іспиту.  

Консультацію може бути проведена у формі «круглого столу» за участю 
викладачів, які входять до складу Екзаменаційної комісії. 

3.6. Підготовка та характер атестаційного іспиту 
Іспит проводиться у тестовій формі, які складені відповідно до програми 

атестації. Кожен варіант тесту складається з 30 тестових завдань, що надають 
змогу перевірити знання студентів з означених дисциплін. Тестові завдання 
обмежені 4-ма варіантами пропонованих відповідей. Тестові завдання закритої 
форми з вибором однієї правильної відповіді. Тести затверджуються на 
засіданні випускової кафедри. 

IV.ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ЕКЗАМЕНУ  
4.1. Умови проведення атестаційного іспиту  
До іспиту допускаються студенти, які закінчили вивчення всіх 

теоретичних дисциплін, склали всі заліки й іспити згідно освітньо-професійної 
програми та навчальним планом магістра спеціальності 207 Водні біоресурси та 
аквакультура.  
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Студенти забезпечуються програмними вимогами до атестації та 
переліком питань, винесених на атестаційний іспит, не пізніше ніж за півроку 
до проведення атестації. 

Атестаційний іспит проводиться письмово у формі тестів закритого типу. 
Засідання ЕК є відкритим і проводиться за участю більше ніж половини її 
складу та обов'язкової присутності голови комісії. Засідання ЕК оформлюється 
протоколом.  

Тривалість атестаційного екзамену в письмовій формі – не більше 
чотирьох годин на екзаменаційну групу. Тривалість засідання Екзаменаційної 
комісії не повинна перевищувати шести годин на день. 

4.2. Методичні поради студенту з підготовки відповідей на питання 
тестових завдань 

Перед початком тестування необхідно детально ознайомитися з 
інструкцією до тесту, яка містить інформацію щодо кожного з таких пунктів: 
мета тесту, час відведений до виконання тесту; як позначити правильну 
відповідь.  

Отримавши варіант тесту, студент знайомиться із змістом тестових 
завдань та виконує завдання у зручній для нього послідовності.  

4.3. Про форму проведення атестаційного іспиту  
До початку іспиту група студентів, які складають його за розкладом у цей 

день, запрошується в аудиторію, де відбувається засідання ЕК.  
Голова комісії вітає студентів з початком екзамену, знайомить їх зі 

складом ЕК і коротко пояснює порядок її роботи та попереджає про тривалість 
проведення письмового не іспиту – не більше 4-х годин. 

Кожному здобувачеві вищої освіти видають тестові завдання та 
спеціальні бланки для відповідей.  

Після закінчення атестаційного іспиту голова ЕК розподіляє 
екзаменаційні роботи здобувачів між членами ЕК для перевірки. Кожну роботу 
перевіряє один член ЕК. Оцінювання виконується згідно з критеріями 
оцінювання. 

4.4. Єдині критерії оцінок і методика оцінки результатів.  
Оцінювання результатів складання атестаційних екзаменів здійснюється 

за 100 - бальною шкалою, національною шкалою та шкалою ECTS:− 
- 90-100 балів – «відмінно» – високий рівень компетентності – А за ECTS 

(Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, 
без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє 
використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних 
ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні 
обдарування і нахили); 

− 82-89 балів – «добре» – достатній рівень компетентності – В за ECTS 
(Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на 
практиці, вільно розв’язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно 
виправляє допущені помилки, кількість яких незначна); 

− 75-81 балів – «добре» – достатній рівень компетентності, мають місце 
деякі незначні помилки – С за ECTS (Студент вміє зіставляти, узагальнювати, 
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систематизувати інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно 
застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти 
помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок);  

 − 64-74 балів – «задовільно» – середній рівень компетентності – D за 
ECTS (Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє 
знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може 
аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна 
кількість суттєвих);  

− 60-63 балів – «задовільно» – рівень компетентності відповідає 
мінімальним критеріям – Е за ECTS (Студент володіє навчальним матеріалом 
на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на 
репродуктивному рівні);  

− менше 60 балів – «незадовільно» – FX за ECTS (Студент володіє 
матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину 
навчального матеріалу). 

Студент, який отримав незадовільну оцінку з атестаційного іспиту 
відраховується з університету з академічною довідкою встановленого зразка.  

Студенти, які не склали атестаційний екзамен у зв'язку з неявкою без 
поважних причин або отриманням незадовільної оцінки, мають право на 
повторну (з наступного навчального року) підсумкову атестацію протягом 
трьох років після відрахування з університету (у період роботи ЕК зі 
спеціальності 207 Водні біоресурси та аквакультура згідно затвердженого 
графіку).  

V. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ АТЕСТАЦІЙНОГО ІСПИТУ 
5.1. Методика аналізу та оголошення результатів атестаційного 

іспиту 
Результати письмових атестаційних екзаменів оголошуються головою ЕК 

після перевірки робіт не пізніше наступного дня після оформлення протоколів 
Екзаменаційної комісії (ЕК). У протокол заносяться оцінки, одержані на 
атестаційному іспиті, здобуті освітній ступінь та кваліфікація, рішення про 
видачу дипломів, рішення про надання рекомендацій щодо вступу в 
аспірантуру. Протокол підписує голова і члени ЕК. 

Рішення ЕК про оцінку знань, виявлених при складанні атестаційного 
екзамену, про присудження здобувачу відповідного ступеня вищої освіти та 
видання йому документа про освіту приймається на закритому засіданні комісії 
відкритим голосуванням більшістю голосів членів комісії, які брали участь в її 
засіданні. За однакової кількості голосів голос голови комісії є вирішальним. 
Повторне складання (перескладання) атестаційного екзамену і захист 
кваліфікаційної роботи з метою підвищення оцінки не допускається. 

Якщо відповідь студента на атестаційному іспиті не відповідає вимогам 
рівня атестації, ЕК ухвалює рішення про те, що студент не пройшов атестацію, і 
у протоколі засідання комісії йому проставляється оцінка «незадовільно» (0-59 
балів). У випадку, якщо студент не з'явився на засідання ЕК для складання 
атестаційного екзамену, у протоколі зазначається, що він є неатестованим у 
зв'язку з неявкою на засідання. Якщо студент не з'явився на засідання ЕК з 
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поважної причини, що підтверджується відповідними документами, йому може 
бути встановлена інша дата складання атестаційного екзамену під час роботи 
ЕК. 

У випадку незгоди з оцінкою випускник має право подати апеляцію на 
ім’я ректора в день проведення атестаційного іспиту. За розпорядженням 
ректора створюється апеляційна комісія, яка розглядає апеляцію випускників 
щодо порушення процедури проведення атестаційного іспиту протягом трьох 
робочих днів. У випадку встановлення комісією порушення процедури 
проведення атестації, що вплинуло на результати оцінювання, комісія пропонує 
ректору скасувати відповідне рішення ЕК і провести повторне засідання ЕК у 
присутності представників комісії з розгляду апеляції. 

5.2. Звіт про результати іспиту  
За підсумками роботи ЕК голова комісії складає звіт, який 

затверджується на її заключному засіданні. У звіті відображають: рівень 
підготовки фахівців, характеристику набутих компетентностей. Вказують 
недоліки, допущені у підготовці фахівців, зауваження щодо забезпечення 
організації роботи ЕК тощо.  

У ньому надають пропозиції щодо:  
− поліпшення підготовки фахівців;  
− усунення недоліків в організації проведення атестаційного іспиту;  
− надання випускникам за освітнім ступенем магістра рекомендацій щодо 

вступу до аспірантури. 
Звіт про роботу ЕК подається секретарем комісії декану факультету 

лісового господарства та екології і в навчально-науковий центр університету. 
Результати роботи, пропозиції і рекомендації ЕК обговорюються на 

засіданні випускової кафедри, вченій раді факультету та вченій раді 
університету.  

VІ. ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЙНОГО ІСПИТУ 
МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В 

АКВАКУЛЬТУРІ 
Екосистема, як об‘єкт дослідження. Системологія. Характеристика 

складної системи, властивості та принципи функціонування екосистем. 
Методологія дослідження біологічних систем. Наукові підходи. Методи 
системного аналізу. 

Метод моделювання: технологія, принципи, моделі. Класифікація 
математичних моделей та їх використання при моделюванні процесів в 
природних системах. Основні етапи математичного моделювання. 

Математичні основи моделювання та аналізу процесів в складних 
системах. Методи апроксимації експериментальних даних. Регресійний аналіз, 
інтерполяційне наближення та екстраполяція. Математичний інструментарій 
опису динаміки екосистем. Оцінювання результатів моделювання чисельними 
методами. Методи оптимізації в задачах управління та прогнозування 
поведінки екосистем. Статистичні методи. 
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Елементи теорії стійкості систем. Загальний огляд некоректно 
поставлених задач; стійкість розв’язку звичайних диференціальних рівнянь. 
оцінка стійкості системи, що описується лінійними та нелінійними рівняннями. 

Моделювання та прогнозування динаміки популяцій. Узагальнена 
математична модель системи; функція Ферхюльста. Моделі динаміки 
популяцій. 

Моделі взаємовідношень популяцій в екосистемах. Принцип взаємодії 
«хижак – жертва; математична модель взаємодії «хижак – жертва» на основі 
функції Ферхюльста; математична модель взаємодії «хижак – жертва» на основі 
узагальненої математичної моделі систем. 

Моделі оптимального використання природних ресурсів. 
Оптимальний розподіл природних ресурсів. Моделювання кормових раціонів. 

ЕКОЛОГІЧНІ ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ ГІДРОБІОНТІВ 
Основні біохімічні процеси у живих організмах Структура, фізико-

хімічні властивості і біологічні функції хімічних речовин, які входять до складу 
живої матерії гідробіонтів та їх біологічна роль в організмі. 

Підготовка матеріалу для біохімічних досліджень. Відбір проб для 
лабораторних досліджень. Підготовка до аналізу середньої проби. Відбір проб 
тканин гідробіонтів. Об’єкти біохімічних досліджень, середовища та 
препаративні методи. 

Фізико-хімічні методи досліджень у біохімії. Фізико-хімічні методи 
аналізу: електрохімічні, спектральні, хроматографічні, спектрометричні, 
радіометричні та інші. 

Обмін вуглеводів. Загальна характеристика вуглеводів. Функції та 
значення вуглеводів в організмі гідробіонтів. Класифікація вуглеводів. 
Найбільш важливі похідні моносахаридів. Складні вуглеводи. Олігосахариди. 
Полісахариди. Гетерополісахариди. 

Обмін ліпідів. Структура простих ліпідів, їх основні представники. 
Насичені і ненасичені жирні кислоти, потреби організму риб в жирних 
кислотах. Стерини і стериди. Складні ліпіди. Хімічні константи природних 
жирів. 

Обмін білків. Азотистий баланс, як показник повноцінності білкового 
харчування. Перетворення білків у шлунково-кишковому такті риб. Шляхи 
перетворення амінокислот в організмі гідробіонтів. Утворення кінцевих 
продуктів білкового обміну. Біосинтез амінокислот. 

Методи досліджень із фізіології риб. Основні прояви життєдіяльності. 
Порівняння водного і наземного способу життя. Склад тіла риб. Гомеостаз. 
Саморегуляція функцій – основний механізм підтримки гомеостазу. Принципи 
регуляції в живому організмі. 

Фізіологія крові. Осморегуляція і виділення. Кров, її склад і функції. 
Фізико-хімічні властивості крові. Органічні речовини крові. Формені елементи 
крові. Гемоглобін і транспорт кисню кров’ю. Імунітет. Кровотворення. 
Анатомічні особливості кровоносної системи риб. Фізіологія серця. Фізіологія 
кровоносних судин. Регуляція кровообігу. 
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Фізіологія травлення і дихання. Особливості будови травної системи 
риб у зв’язку з характером харчування. Відносна довжина травного тракту у 
риб з різним характером живлення. Анатомічні особливості травної системи 
риб. Особливості будови травного тракту риб різних екологічних груп. 

Фізіологія розмноження риб. Особливості регуляції статевої функції 
риб. Строки досягнення статевої зрілості та фактори впливу на цей час. 
Фізіологія органів розмноження. Будова та розвиток статевих продуктів у риб. 
Особливості розмноження риб. Постембріональний розвиток риб та тривалість 
їх життя. 

БІОПРОДУКТИВНІСТЬ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ 
Основні поняття і терміни. Відмінність продуктивності водних 

екосистем від продуктивності наземних екосистем. Основні поняття і 
терміни (продукція, біологічна продуктивність і т.і.). Поняття питомої 
продукції (Р/В коефіцієнт). Потенціальна і фактична продукція. Соматична, 
генеративна, метаболічна продукція. Первинна і вторинна продукція. 
Деструкція. Раціон і калорійність. Оксикалорійний коефіцієнт. Асимільована 
енергія. Промислова продуктивність і рибопродуктивність. Специфіка 
формування продукції у водних екосистемах. Піраміда біомас і продукції у 
водних екосистемах.  

Первинна продукція водних екосистем. Класифікація водних 
організмів за джерелами енергії та вуглецю. Основи фотосинтезу водних 
рослин. Рівняння фотосинтезу. Темнові і світлові реакції. Пігменти, 
фотосинтетичний апарат водоростей, фотосинтетично активна радіація. Z-схема 
фотосинтезу. Рівні регуляції фотосинтезу водних рослин: молекулярний, 
клітинний, організменний, популяційний, екосистемний. Валова, чиста, 
ефективна первинна продукція. Відмінність первинної продукції від 
інтенсивності фотосинтезу. Автохтонна і алохтонна продукція. Закономірності 
утворення первинної органічної речовини у внутрішніх водоймах. Фактори, що 
лімітують утворення первинної органічної речовини. Закономірності 
проникнення сонячної радіації у товщу води. Ефективність використання світла 
водними рослинами. Біогенні елементи та їх вплив на фотосинтез водних 
рослин. Позаклітинна первинна продукція. 

Первинна продукція фітопланктону, вищих водних рослин, 
перифітону. Хемосинтез і бактеріальний фотосинтез. Загальна 
характеристика розрахункових і прямих методів визначення первинної 
продукції. Методи визначення первинної продукції макрофітів. Методи 
визначення первинної продукції   перифітону. Методичні проблеми визначення 
первинної продукції. Недоліки класичних і сучасних оперативних методів 
визначення первинної продукції. Первинна продукція внутрішніх водойм. 
Вклад фітопланктону, вищих водних рослин, перифітону в валову первинну 
продукцію. Продуктивність окремих таксономічних груп планктонних 
водоростей. Первинна продукція у водоймах різного трофічного статусу і 
кліматичних зон. Хемосинтез. Хемоавтотрофна первинна продукція. 
Бактеріальний фотосинтез. Відмінності бактеріального фотосинтезу від 
фотосинтезу вищих рослин. 
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Деструкція органічних речовин у водних екосистемах. 
Співвідношення між первинною продукцією і деструкцією органічних речовин. 
Участь водних організмів в процесі трансформації і деструкції органічної 
речовини. Роль бактерій в організації органічної речовини. Методи визначення 
дихання водних рослин. Темнове дихання водних рослин. Дихання на 
накопичення і на підтримання. Фотодихання, його фізіологічна функція, 
сутність і роль в продукційному процесі. Екологічні типи життєвої стратегії 
водоростей. Сезонні фази продукційного процесу у водоймах і морях. 

Вторинна продукція. Загальні закономірності росту тварин. 
Параболічний, експоненціальний, асимптотичний ріст. Розмноження і 
плодючість тварин. Швидкість генеративного росту.  Динаміка чисельності 
популяції гідробіонтів. Способи розрахунку продукції популяцій водних 
тварин. Продукція гетеротрофних бактерій, планктону, багатоклітинних тварин. 
Розрахунок продукції як суми приростів особин, «фізіологічний» спосіб 
визначення продукції, способи наближеної оцінки продукції популяції тварин. 
Залежність продукції від біомаси популяції. Продукція риб. Теоретичний 
основи розрахунку продукції риб; специфічність кількісних показників. 
Співвідношення первинної продукції і продукції риб. Продукція біоценозів. 

Елементи теорії функціонування водних екосистем. Потоки енергії і 
речовини у водоймах. Схема перетворення речовини і енергії у водоймах. 
Біотичний баланс водних екосистем. Потоки органічного вуглецю. Фосфору, 
азоту. Стабільність і стійкість водних екосистем. Потоки інформації у водних 
екосистемах. Надлишкова «шкідлива» продукція водних екосистем як 
результат евтрофування і забруднення водних екосистем.  Самоочищення і 
формування якості води. Причини і методи боротьби з евтрофікацією. Фізико-
хімічні, хімічні, біологічні методи попередження цвітіння води 
континентальних водойм. Аквакультура. Марикультура. Біоконверсія. 
Перспективи розвитку аквакультури та марикультури. 

Проблеми сучасної продукційної гідробіології. Актуальні і неактуальні 
проблеми сучасної гідробіології. Критика продукційного напрямку в 
гідробіології. 

ІНТЕНСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РИБНИЦТВІ 
Зміст та поняття інтенсивних технологій в рибництві. Поняття 

індустріалізації рибництва. Перспективи індустріального рибництва в Україні. 
Види інтенсивних технологій та їх особливості. Основні чинники 
індустріального рибництва та їх вплив на гідробіонтів. Еколого-біологічні та 
технологічні передумови інтенсифікації рибництва. Селекційні заходи в 
інтенсивному рибництві. Розведення риб в полікультурі. 

Інтенсивні технології в індустріальній аквакультурі. Інтенсивні 
технології вирощування коропових риб. Інтенсивні технології вирощування 
осетрових риб. Інтенсивні технології в лососівництві. Ставкове рибництво на 
індустріальній основі. Нові види ставкового рибництва. Інтенсивні технології 
вирощування хижих риб. Інтенсивні технології в марикультурі та особливості 
їх застосування. Годівля риб в інтенсивному рибництві. Використання 
комбікормів в рибництві. Заходи щодо покращення природної кормової бази 
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при пасовищній аквакультурі. Удобрення та вапнування ставів. Розрахунок 
мінеральних та\або органічних добрів та порядок їх внесення. 
Рибогосподарська меліорація.  

Технічне та ветеринарне забезпечення інтенсифікації рибництва. 
Споруди та обладнання  індустріального рибництва. Санітарно-профілактичні 
заходи в індустріальному рибництві. Джерела водопостачання в рибництві. 
Фізико-хімічні показники якості води в господарствах індустріального типу. 
Профілактика захворюваності риб. 

ЕКОНОМІКА РИБОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ 
Теоретичні засади державного регулювання аграрного сектора і 

аквакультури у контексті продовольчої безпеки. Еволюція теоретичних 
поглядів на регулювання розвитку аграрного сектора і аквакультури. 
Диверсифікація рибного господарства у напрямку виділення аквакультури та 
інтеграції її у агропромислове виробництво. Теоретичні засади забезпечення 
продовольчої безпеки з використанням потенціалу рибного господарства і 
аквакультури. 

Стан виробництва продукції аквакультури у світі та в Україні. 
Світові та національні тенденції зростання та розвитку аквакультури. Аналіз 
еволюції національної системи державного регулювання розвитку виробництва 
продукції аквакультури. Регулювання розвитку рибовідтворювальних 
комплексів. 

Рибне господарство України в контексті сучасного розуміння та 
розвитку. Сучасний стан розвитку рибного господарства в Україні. 
Організаційно-економічний механізм ведення єдиного державного обліку 
рибогосподарських водних об’єктів. Державні рибовідтворювальні комплекси 
та зариблення водойм загальнодержавного значення. Забезпечення збереження 
природних популяцій осетрових видів риб та їх раціональне використання. 

Розвиток рибного господарства і формування ринку його продукції. 
Торгівля рибою та рибною продукцією в умовах зростаючої глобалізації. 
Світовий експорт та імпорт риби та рибної продукції. Прогнозування світового 
виробництва риби у контексті аналізу моделі ФАО щодо розвитку рибного 
господарства.  

Раціональне використання водних біоресурсів у рамках Спільної 
рибної політики: досвід Європейського Союзу. Рибна галузь України. Вилов 
водних біоресурсів. Споживання риби та рибо продукції.  

Правове регулювання діяльності вітчизняних суб’єктів 
господарювання: основні законодавчі аспекти. ЗУ «Про аквакультуру». 
Права та обов’язки у сфері аквакультури. Обліково-аналітичне забезпечення 
підприємств аквакультури. 

Реформування рибного господарства: задачі до вирішення, досягнуті 
результати плани для реалізації. Концепція реформування галузі. 
Реформування органів рибоохорони. Рибний патруль. Запуск рибного патруля.  

Зонування в аквакультурі, вибір місця розташування рибницьких 
підприємств та управління територіями з урахуванням вимог глобального. 
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середовища. Визначення зони для розвитку аквакультури. Зони аквакультури. 
Розвиток аквакультури. 

ВИРОБНИЧИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В РИБНИЦТВ 
Тенденції становлення і розвитку виробничого менеджменту. 

Виробничий менеджмент як різновид функціонального менеджменту. 
Виробнича система організації. Виробнича діяльність: ресурси, процеси та 
результати.  

Операційне управління виробничою системою рибогосподарського 
підприємства. Операційна стратегія та проєктування виробничої системи. 
Управління виробничою системою. Інфраструктурне забезпечення управління 
виробничою системою. Управління результативністю виробничої діяльності. 

Актуальні тренди розвитку виробничого менеджменту. Управління 
процесами і продуктами. Діджитал-технології в управлінні виробничою 
системою. Інтелектуалізація виробничого менеджменту. Управління 
виробничими процесами рибогосподарських підприємств. Управління якістю 
операцій. Управління результативністю виробничої діяльності. 
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