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1. Мета навчальної дисципліни 

 
Метою вивчення дисципліни є формування у студентів знань і понять про основні 

закономірності утворення і трансформації енергії та органічної речовини у водних екосистемах. 
 

2. Обсяг навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, спеціальність, 
освітній ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма заочна форма 
Кількість кредитів – 6,0 20 «Аграрні науки та 

продовольство» 
 

 
обов’язкова 

Модулів - 1  
 

Спеціальність 
207 «Водні біоресурси 

та аквакультура» 

Рік підготовки 
Змістовних модулів - 1 1-й 1-й 
Індивідуальне завдання 
(алгоритм і програма) Семестр 

Загальна кількість годин – 
180 

1-й 1-й 
Лекції 

 
 
Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 4 
самостійна робота 
студента - 6 

 
 
 
 

Освітній ступінь: магістр 

30 6 
Практичні 

30 10 
Лабораторні 

- - 
Самостійна робота 
120 164 

Вид контролю 
екзамен екзамен 

3. Передумови для вивчення дисципліни 
 

Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
студент повинен знати: 
- терміни та основні поняття продукційної гідробіології; 
- закономірності формування первинної та вторинної продукції екосистем; 
- теорії функціонування водних екосистем; 
- потоки органічної речовини та енергії у водоймах і їх залежність від факторів навколишнього 
середовища; 
- деструкцію органічної речовини водних екосистем; 
- принципи типізації водойм за продукційними характеристиками; 
- причини евтрофування водойм і методи ліквідації цвітіння води; 
- прямі та опосередковані методи визначення первинної та вторинної продукції, оцінки 
рибопродуктивності водойм; 
- сучасні наукові і науково-технічні проблеми в області продукційної гідробіології; 
- сучасну аквакультуру та наукові школи. 
студент повинен вміти:  
- розраховувати та експериментально визначати первинну і вторинну продукцію; 
- орієнтуватися в сучасних методах оцінки біологічної продукції водойм; 
- застосовувати отримані знання для раціонального використання водних біоресурсів і охорони 
навколишнього середовища; 
- проводити типізацію водойм за показниками продуктивності; 
- грамотно викладати теоретичний матеріал, а також вільно вести дискусію по питаннях 
продуктивності водних екосистем; 
- систематизувати і класифікувати нові дані по продуктивності водойм при роботі з науковою 
літературою. 



4. Результати навчання за дисципліною 
 

Шифр Результат навчання 

РН1 
Мати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 
здобутки у сфері водних біоресурсів та аквакультури і є основою для 
оригінального мислення та проведення досліджень. 

РН5 

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. 

РН9 
Ідентифікувати види водних біоресурсів оцінювати їх чисельність та 
біомасу та здійснювати прогнозування запасів та обсягів вилову об’єктів 
водних біоресурсів та аквакультури. 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
 

Компетентності Програмні результати навчання 
РН1 РН5 РН9 

ЗК05   + 
СК01 +   
СК03   + 
СК04   + 
СК07  +  

ЗК05. Прагнення до збереження навколишнього природного середовища. 
СК01. 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. 

СК03. Забезпечувати формування та ефективне використання біопродуктивності водойм різного типу 
та продуктивних властивостей риб. 

СК04. Здатність визначати природну кормову базу, якість статевих продуктів риб, прогнозувати 
динаміку чисельності та біомаси, складати прогнози рибопродуктивності. 

СК07. Здатність здійснювати заходи із охорони водних біоресурсів і збереження здоров’я риб та 
запобігання їх масового захворювання.  

6. Критерії оцінювання результатів навчання 
Загальна система 

оцінювання 
дисципліни 

ПРИКЛАД: 
Участь у роботі впродовж семестру/екзамен – 

60/40 
  

 
Вид заняття 

 
Максимальна 
кількість балів 

за одиницю 

 
Кількість 
одиниць 

 
Максимальна 
кількість балів 

Лекції 1 15 15 
Практичні 2 15 30 

Семінарські 
заняття 

- - - 

Самостійна 
робота 

5 1 5 

Модульна 
контрольна 

робота 

10 1 10 

Індивідуальні 
завдання 

- - - 

Разом - 60 
*На модульні контрольні роботи передбачити кількість балів, яка складає не менше 20% від 



максимальної кількості балів, які студент може отримати під час поточного контролю за 
накопичувальною системою (60 балів). 

Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна кількість балів, набраних студентом, 
складає 60% від максимальної кількості балів, отриманих під час вивчення дисципліни – 36 балів. 

Порогові рівні оцінок за результатами навчання за модуль 

Шифр результату 
навчання Вид заняття 

Мінімальна кількість 
балів (репродуктивний 

рівень)** 

Максимальна кількість 
балів (творчий рівень) 

36 60 

РН1 
ЛК1, ЛК2, Лк3, Пр1, Пр2, 
Пр5, Пр6, Пр7, Пр8, Пр9, 
Пр14 

11 19 

РН5 
ЛК4,ЛК5, ЛК6, ЛК7, ЛК8, 
Лк9, Лк10, Лк13, Лк14, Лк15 
Пр12, Пр13, Ср1 

12 19 

РН9 Лк11, Лк12, Пр3, Пр4, Пр10, 
Пр11, Пр15, МК1, 13 22 

 
**Мінімальний порогів рівень оцінки визначається тим, що студент має певні знання, передбачені в робочій 
програмі навчальної дисципліни, володіє основними положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається 
як мінімально допустимий. З використанням основних теоретичних положень, студент з труднощами пояснює 
правила вирішення практичних завдань дисципліни. Виконання практичних/контрольних/індивідуальних 
завдань, роботи значно формалізовано: є відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та 
взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 

Максимальна кількість балів становить 60. мінімальна кількість балів, набраних студентом 
складає 60% від максимальної кількості балів, отриманих під час вивчення дисципліни – 36 балів. 

 
7. Засоби оцінювання результатів навчання 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з навчальної 
дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену у формі тестування. 
Екзаменаційні тести охоплюють програму навчальної дисципліни. Завданням екзамену є перевірка 
розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими 
розділами, здатності використання для вирішення практичних задач тощо. Тестові завдання мають 
теоретичне та практичне спрямування, які передбачають вирішення типових професійних завдань 
фахівця на робочому місці та дозволяють діагностувати рівень підготовки студента і рівень його 
компетентності з навчальної дисципліни. 

Студент не може бути допущений до складання екзамену, якщо кількість балів, одержаних 
за результатами перевірки успішності під час поточного та модульного контролю відповідно до 
змістовного модуля впродовж семестру, в сумі не досягала 36 балів. Студента слід вважати 
атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами підсумкової перевірки успішності, 
дорівнює 60. 

Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку складання екзамену, 
дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на екзамені – 40. 

Підсумкові бали за екзамен складаються із суми балів за відповіді на тестові питання, що 
округлені до цілого числа. 

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час екзамену 
та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 

8. Програма навчальної дисципліни 
Т1. Фактори середовища та бологічна продуктивність водойм. 
Т2. Основні поняття і терміни. Відмінність продуктивності водних екосистем від 

продуктивності наземних екосистем.  
 Т3. Первинна продукція водних екосистем. 
Т4. Первинна продукція фітопланктону, вищих водних рослин, перифітону. 

Хемосинтез і бактеріальний фотосинтез. 
Т5.  Деструкція органічних речовин у водних екосистемах. 
Т6. Вторинна продукція. 



Т7. Елементи теорії функціонування водних екосистем. 
Т8.   Проблеми сучасної продукційної гідробіології. 

9. Теми лекцій 
№

 з/
п 

Те
ма

 
 

Назва 
теми 

Кількість 
годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

МОДУЛЬ 1. БІОПРОДУКТИВНІСТЬ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ 

1 Т1 

 ФАКТОРИ СЕРЕДОВИЩА ТА БІОЛОГІЧНА 
ПРОДУКТИВНІСТЬ ВОДОЙМ 

1. Гідрологічні фактори середовища.  
2. Гідрофізичні фактор середовища. 
3. Гідрохімічні фактори середовища. 
4.  Біологічна продуктивність Світового океану. 

2 - 

2 Т2 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ. ВІДМІННІСТЬ 
ПРОДУКТИВНОСТІ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ ВІД 
ПРОДУКТИВНОСТІ НАЗЕМНИХ ЕКОСИСТЕМ 

1. Основні поняття і терміни (продукція, біологічна 
продуктивність і т.і.). Поняття питомої продукції (Р/В 
коефіцієнт). 

2. Потенціальна і фактична продукція. 
3. Соматична, генеративна, метаболічна продукція. 
4. Первинна і вторинна продукція. Деструкція.  
5. Раціон і калорійність. Оксикалорійний коефіцієнт. 

Асимільована енергія.  
6. Промислова продуктивність і рибопродуктивність.  
7. Специфіка формування продукції у водних екосистемах.  
8. Піраміда біомас і продукції у водних екосистемах.  

4 
 

- 

3 Т3 

ПЕРВИННА ПРОДУКЦІЯ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ 
1. Класифікація водних організмів за джерелами енергї та 

вуглецю. 
2. Основи фотосинтезу водних рослин. Рівняння 

фотосинтезу. Темнові і світлові реакції. Пігменти, 
фотосинтетичний апарат водоростей, фотосинтетично 
активна радіація. Z-схема фотосинтезу.  

3. Рівні регуляції фотосинтезу водних рослин: 
молекулярний, клітинний, організменний, популяційний, 
екосистемний.  

4. Валова, чиста, ефективна первинна продукція. 
Відмінність первинної продукції від інтенсивності 
фотосинтезу. Автохтонна і алохтонна продукція.  

5. Закономірності утворення первинної органічної речовини 
у внутрішніх водоймах. Фактори, що лімітують утворення 
первинної органічної речовини. 

6. Закономірності проникнення сонячної радіації у товщу 
води. Ефективність використання світла водними 
рослинами. 

7. Біогенні елементи та їх вплив на фотосинтез водних 
рослин. Позаклітинна первинна продукція.  

6 
 

2 

4 Т4 

ПЕРВИННА ПРОДУКЦІЯ ФІТОПЛАНКТОНУ, ВИЩИХ 
ВОДНИХ РОСЛИН, ПЕРИФІТОНУ. ХЕМОСИНТЕЗ І 
БАКТЕРІАЛЬНИЙ ФОТОСИНТЕЗ. 

1. Загальна характеристика розоахункових і прямих методів 
визначення первинної продукції. 

2. Методи визначення первинної продукції макрофітів. 

4 
 

- 



3. Методи визначення первинної продукції перифітону.  
4. Методичні проблеми визначення первинної продукції. 

Недоліки класичних і сучасних оперативних методів 
визначення первинної продукції. 

5. Первинна продукція внутрішніх водойм. Вклад 
фітопланктону, вищих водних рослин, перифітону в 
валову первинну продукцію.  

6. Продуктивність окремих таксономічних груп 
планктонних водоростей. 

7. Первинна продукція у водоймах різного трофічного 
статусу і кліматичних зон.  

8. Хемосинтез. Хемоавтотрофна первинна продукція.  
9. Бактеріальний фотосинтез. Відмінності бактеріального 

фотосинтезу від фотосинтезу вищих рослин. 

5 Т5 

ДЕСТРУКЦІЯ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН У ВОДНИХ 
ЕКОСИСТЕМАХ 

1. Співвідношення між первинною продукцією і 
деструкцією органічних речовин. Участь водних 
організмів в процесі трансформації і деструкції органічної 
речовини. Роль бактерій в організації органічної 
речовини. 

2. Методи визначення дихання водних рослин. Темнове 
дихання водних рослин. Дихання на накопичення і на 
підтримання.  

3. Фотодихання, його фізіологічна функція, сутність і роль в 
продукційному процесі.  

4. Екологічні типи життєвої стратегії водоростей. 
5. Сезонні фази продукційного процесу у водоймах і морях. 

4 
 

- 

6 Т6 

ВТОРИННА ПРОДУКЦІЯ 
1. Загальні закономірності росту тварин. Параболічний, 

експоненціальний, асимптотичний ріст.  
2. Розмноження і плодючість тварин. Швидкість 

генеративного росту.  
3. Динаміка чисельності популяції гідробіонтів. Способи 

розрахунку продукції популяцій водних тварин. 
4. Продукція гетеротрофних бактерій, планктону, 

багатоклітинних тварин.  
5. Розрахунок продукції як суми приростів особин, 

«фізіологічний» спосіб визначення продукції, способи 
наближеної оцінки продукції популяції тварин. 
Залежність продукції від біомаси популяції. 

6. Продукція риб. Теоретичний основи розрахунку 
продукції риб; специфічність кількісних показників. 
Співвідношення первинної продукції і продукції риб.  

7. Продукція біоценозів. 
 

4 
 

2 

7 Т7 

ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВОДНИХ 
ЕКОСИСТЕМ 

1. Потоки енергії і речовини у водоймах. Схема 
перетворення речовини і енергії у водоймах.  

2. Біотичний баланс водних екосистем. Потоки органічного 
вуглецю. Фосфору, азоту.  

3. Стабільність і стійкість водних екосистем. Потоки 
інформації у водних екосистемах. 

4. Надлишкова «шкідлива» продукція водних екосистем як 

4 
 

2 



результат евтрофування і забруднення водних екосистем.  
Самоочищення і формування якості води. 

5. Причини і методи боротьби з евтрофікацією. Фізико-
хімічні, хімічні, біологічні методи попередження цвітіння 
води континентальних водойм.  

6. Аквакультура. Марикультура. Біоконверсія. Перспективи 
розвитку аквакультури та марикультури. 

8 Т8 
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ПРОДУКЦІЙНОЇ ГІДРОБІОЛОГІЇ 

1. Актуальні і неактуальні проблеми сучасної гідробіології.. 
2. Критика продукційного напрямку в гідробіології 

2 - 

РАЗОМ 30 6 
 

10. Теми практичних занять 

№
 з/

п 

Те
ма

 

Назва теми 
Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

МОДУЛЬ 1. БІОПРОДУКТИВНІСТЬ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ 

1. Т2 Основні поняття і терміни: біомаса, продукція, 
продуктивність, водні екосистеми. 2 2 

2. Т2 Порівняння продуктивності водних і наземних 
екосистем. 2  

3. Т2 Біомаса. Методика визначення маси і калорійності 
водних організмів. 2  

4. Т3 Основи фотосинтезу водних рослин. 2 2 
5. Т4 Первинна продукція в прісноводних екосистемах 2 2 
6. Т4 Первинна продукція в морських екосистемах. 2  

7. Т5 Методи визначення дихання водних рослин. 
Фотодихання. 2  

8. Т5 Деструкція органічної речовини в прісноводних 
екосистемах 2  

9. Т5 Деструкція органічної речовини в морських 
екосистемах. 2 2 

10. Т6 
Вторинна продукція. Продукція популяцій і 
біоценозів. Продукційні показники: Р/В-
коефіцієнт. 

2  

11. Т6 
Динаміка чисельності популяції гідробіонтів. 
Способи розрахунку продукції популяцій водних 
тварин. 

2  

12. Т7 Підвищення продуктивності водойм. 2  

13. Т7 Потоки речовин, енергії, інформації у водних 
екосистемах. 2 2 

14. Т7 Евтрофування прісних водойм 2  

15. Т7 Оцінка продуктивності водойм Житомирської 
області. 2  

Разом: 30 10 
11. Самостійна робота 

№ з/п 
 

Тема 
 

Назва теми 
 

Кількість годин 
денна 
форма 

 

заочна 
форма 

 
МОДУЛЬ 1. БІОПРОДУКТИВНІСТЬ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ 

1 Т1 Фактори середовища та бологічна продуктивність водойм. 10 20 
2 Т2 Основні поняття і терміни. Відмінність продуктивності 15 20 



водних екосистем від продуктивності наземних екосистем. 
3 Т3 Первинна продукція водних екосистем. 20 20 
4 Т4 Первинна продукція фітопланктону, вищих водних рослин, 

перифітону. Хемосинтез і бактеріальний фотосинтез. 
20 22 

5 Т5 Деструкція органічних речовин у водних екосистемах. 10 20 
6 Т6 Вторинна продукція. 20 22 
7 Т7 Елементи теорії функціонування водних екосистем. 15 20 
8 Т8 Проблеми сучасної продукційної гідробіології. 10 20 
Всього: 120 164 

 
12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, і 
передбачають використання презентацій. Вивчення дисципліни на практичних заняттях та 
виконання індивідуальних завдань передбачає використання комп’ютерної техніки та програмних 
продуктів: Microsoft PowerPoint. 

 
1. Рекомендовані джерела інформації 

Основна: 
1. Алимов А.Ф. Элементы теории функционирования водных экосистем//Тр. ЗИН РАН. С.-П.: 

Наука, 2000. 148 с. 
2. Алимов А. Ф. Введение в продукционную гидробиологию. Л.: Гидрометеоиздат, 1989. 151 с. 
3. Алимов, А.Ф. Определение продукции популяций водных сообществ: Учебно-методическое 

пособие. / Алимов А.Ф., Гольд З.Г., Чупров С.М., Скопцова Г.Н. Новосибирск: Наука, 2000. 63 с. 
4. Біопродуктивність водних екосистем. Методичний посібник для підготовки магістрів за 

спеціальністю 207-«водні біоресурси та аквакультура» / укладачі М.І. Хижняк, М.Ю. Євтушенко. К.: 
«Центр учбової літератури», 2017. 224 с. 

5. Бульон В.В. Первичная продукция водоемов. Л.: Наука, 1983. 150 с. 
6. Іщук О.В. Біопродуктивність водних екосистем. Конспект лекцій. Житомир, 2021. 72 с. 
7. Кражан С. А. Природна кормова база рибогосподарьких водойм: навчальний посібник/С.А. 

Кражан, М.І. Хижняк. К.: Аграрна освіта, 2014. 333 с. 
8. Хижняк М.І., Євтушенко М.Ю. Методологія вивчення угруповань водних організмів 

[Навчальний посібник]/М.І. Хижняк, М.Ю. Євтушенко. Київ: Український фітосоціологічний центр, 
2014. 269 с. 

9. Шекк П.В., Торгонська О.А. Біопродуктивність водних екосистем та методи її оцінки та методи 
її оцінки. Конспект лекцій: Одеса, 2007. 97 с. 

Допоміжна: 
1. Алимов А.Ф. Элементы теории функционирования водных экосистем//Тр. ЗИН РАН. С.-П.: 

Наука, 2000. 148 с. 
2. Гуменюк Г.Б., Бойчук Л.В. Сучасні методи біологічного очищення водойм // Наук. зап. ТНПУ. 

Сер. «Біологія». 2005. С. 64-66. 
3. Кражан С.А., Лупачева Л.И. Естественная кормовая база водоемов и методы ее определения 

при интенсивном ведении рыбного хозяйства. (справочный материал для работников прудовых хозяйств 
УССР). Львов: УААН. 1991. 102 с. 

4. Майстрова Н. В. Різноманітність фітопланктону Київського водосховища. Укр. ботан. журн. 
2009. Т. 66, № 2. С. 220–233 

Інформаційні ресурси: 
1. Наукова бібліотека Поліського національного університету http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/  
2. Навчально-інформаційний портал Поліського університету http://moodle.znau.edu.ua/  
3. Джерела Інтернет. 
 

 
 

http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/
http://moodle.znau.edu.ua/
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