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1. Мета навчальної дисципліни 

 
Метою навчальної дисципліни є:  
 
− надання студентам знань щодо застосування в аквакультурі інтенсивних технологій, їх 

видів та різновидів, особливостей застосування в різних господарствах та\або при різних способах 
утримання різних видів риб та інших гідробіонтів; 

− оволодіння студентами методиками економічної оцінки впровадження інтенсивних 
технологій в аквакультурі; 

− ознайомлення з можливими ризиками щодо якості продукції аквакультури, раціонального 
природокористування та охорони довкілля при запровадженні інтенсивних технологій в 
аквакультурі. 
 

2. Обсяг навчальної дисципліни 
 

Найменування  
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика  
навчальної дисципліни 

денна форма заочна форма 

Кількість кредитів – 5,0 
Галузь знань 20 
«Аграрні науки 

та продовольство» 
 

Модулів – 1 

Спеціальність 
207 «Водні біоресурси та 

аквакультура» 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 4 1-й 1-й 
Індивідуальне завдання  
(курсова робота) Семестр 

Загальна кількість  
годин ДФН− 150 
Загальна кількість годин 
ЗФН −  150 

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для  
денної форми навчання: 
аудиторних – 4 
самостійна робота 
студента − 8 

Освітній ступінь: 
Магістр 

 

30 год. 6 год 
Практичні 

30 год. 10 год. 
Лабораторні 

- - 
Самостійна робота 

90 год. 134 год. 

Індивідуальні завдання  
(курсова робота) 

Вид контролю: 
іспит 

 
 

3. Передумови для вивчення дисципліни 
 
Дисципліна «Інтенсивні технології в рибництві» надає студентам знання щодо: 
− історії розвитку та запровадження в рибництві інтенсивних технологій, роз’яснює 

поняття, сутність та особливості інтенсифікації рибництва; 
− озайомлює їх з основними видами інтенсивних технологій та особливостями їх 

застосування в аквакультурі взагалі та в різних аквакультур них господарствах зокрема; 
− вчить оцінювати, розробляти та\або впроваджувати інтенсивні технології в галузі 

рибництва та аквакультури. 
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− знайомить студентів з сучасними та перспективними на майбутнє розробками щодо 

інтенсифікації рибництва, які застосовуються або будуть застосовуватись найближчим часом  як в 
Україні, так і в інших країнах світу, особливо в тих, які займають ведучі позиції в аква- та 
марикультурі. 

Внаслідок вивчення даної дисципліни студент повинен: 
Знати:  
− сутність інтенсивних технологій та діяльності з іх впровадження, типи та види 

інтенсивних технологій, їх характеристики та особливості; 
− основні характеристики та функції інтенсивних технологій в аквакультурі; 
− особливості інвестування в інтенсивні технології в аквакультурі; 
− сучасні інтенсивні технології та проекти, які запроваджуються в аквакультурних 

господарствах в Україні сьогодні та перспективні проекти в майбутньому; 
− особливості інтенсифікації рибництва в інших країнах світу; 
− технологічні, економічні, екологічні та природоохоронні проблеми та ризики при 

запровадженні інтенсивних технологій в аквакультурі. 
Вміти: 
− засвоювати набуті знання із дисципліни у своїй майбутній професійній діяльності; 
− підбирати найбільш доцільні для різних господарств інтенсивні технології; 
− оцінювати ризики різних видів (економічні, технологічні, екологічні, природоохоронні) 

при  запровадження окремих інновацій; 
− запроваджувати інтенсивні технології в практичну діяльність аквакультурних 

господарств. 
 

4. Програмні результати навчання з дисципліни 
 

Шифр  Результат навчання  

РН01 Мати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 
здобутки у сфері водних біоресурсів та аквакультури і є основою для 
оригінального мислення та проведення досліджень. 

РН04  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 альтернативні, оцінювати ризики та ймовірні наслідки. 

РН07 РН13. Розробляти, впроваджувати та застосовувати ефективні технологічні 
процеси виробництва продукції аквакультури, забезпечувати її якість. 

 
5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН01 РН04 РН07 

ЗК03 + +  

ЗК04 + + + 

СК02 + + + 

СК06 +  + 

СК09  +  

СК011  +  

Компетентності відповідно до ОП «Водні біоресурси та аквакультура»: 
Загальні: 
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ЗК03. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК04. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
Спеціальні: 
СК02. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі водних біоресурсів та 

аквакультури у широких або мультидисциплінарних контекстах 
СК06. Здатність виявляти та використовувати фізіолого- біохімічні зміни, що 

відбуваються в організмі гідробіонтів забезпечення ефективності рибницьких технологічних 
процесів у водних біоресурсах та аквакультурі. 

СК09. Здатність організовувати підприємницьку діяльність та забезпечувати економічну 
ефективність у рибницьких господарствах. 

СК011. Здатність проектувати технологічні карти та управляти виробничими процесами, 
що є складними та потребують нових стратегічних підходів у сфері водних біоресурсів та 
аквакультури. 
 

6. Критерії оцінювання результатів навчання 
 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид заняття 

М
ак

си
ма

ль
на

 
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в 
за

 
од

ин
иц

ю
 

Модуль 1 

К
іл

ьк
іс

ть
 

од
ин

иц
ь,

 ш
т.

 
 М

ак
си

ма
ль

на
 

кі
ль

кі
ст

ь 
 

Лекції 0,20 15 3,0 
Практичні заняття 0,5 15 7,5 
Самостійна робота 1 14 14 
Модульна контрольна робота* 12 1 12 
Індивідуальні завдання (курсова робота) 24 1 24 

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). 

 
Порогові рівні оцінок за результатами навчання за модулем 1 

Шифр 
результату 
навчання 

Вид заняття 

Мінімальна 
кількість балів 

(репродуктивний 
рівень)** 

Максимальна 
кількість балів 

(творчий 
рівень) 

  
РН 01, 
04,07 

Лк., Пр., Ср., Курс. Роб. 36 60 

Разом: 36 60 
**Мінімальний пороговий 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/ розрахункових завдань дисципліни. Виконання 
практичних/ лабораторних/ контрольних/ індивідуальних завдань, курсового проекту/роботи значно 
формалізовано: є відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з 
іншими дисциплінами. 
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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 діагностики результатів навчання та форми поточного 
й підсумкового контролю 

 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з навчальної 
дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового іспиту у формі відповіді на залікові 
питання. Залікові питання охоплюють програму навчальної дисципліни. Завданням іспиту є 
перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між 
окремими розділами, здатності використання для вирішення практичних задач тощо. Питання до 
іспиту 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 іспиту, якщо кількість балів, одержаних за 
результатами перевірки успішності під час поточного та модульного контролю відповідно до 
змістового модуля впродовж семестру, в сумі не досягла 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 іспиту, 
дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на іспиті – 40. 

Підсумкові бали за іспит 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 іспиту та 
балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 

 
 

9. Теми лекцій 
 

№
 з/

п 

Те
ма

 

Назва теми 
Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

МОДУЛЬ 1.   
Інтенсивні технології в рибництві 

 
Змістовий модуль 1.  

Зміст та поняття інтенсивних технологій в рибництві 
1 Т1 Зміст та поняття інтенсивних технологій в рибництві. Види 

інтенсивних технологій та їх особливості.  2 1 

2 Т2 Еколого-біологічні та технологічні передумови інтенсифікації 
рибництва. 4  

Змістовий модуль 2.   
Інтенсивні технології в індустріальній аквакультурі 

3 Т3 Ставове рибництво на інтенсивній основі 4 2 
4 Т4 Інтенсивні технології вирощування осетрових риб 2 1 
5 Т5 Інтенсивні технології в лососівництві 2  
6 Т6 Інтенсивні технології вирощування коропових риб 6  
7 Т7 Інтенсивні технології вирощування хижих та нетрадиційних 

видів риб 2  

8 Т8 Індустріальні технології в аквакультурі 4  
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Змістовий модуль 3.  

Технічне та ветеринарне забезпечення інтенсифікації рибництва 
9 Т9 Споруди та обладнання  індустріального рибництва 2 1 
10 Т10 Санітарно-профілактичні заходи в індустріальному рибництві 2 1 

Разом за модуль 1: 30 6 
Разом: 30 6 

 
10. Теми практичних занять 

№
 з/

п 

Те
ма

 

Назва теми 
Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

МОДУЛЬ 1.  Інтенсивні технології в рибництві 
 

Змістовий модуль 1. Зміст та поняття інтенсивних технологій в рибництві 
1 Т1 Основні чинники індустріального рибництва та їх вплив на 

гідро біонтів 2  

2 Т2 Селекційні заходи в інтенсивному рибництві 4 2 
3 Т3 Розведення риб в полікультурі 4 2 

Змістовий модуль 2.  Інтенсивні технології в індустріальній аквакультурі 
4 Т4 Годівля риб в інтенсивному рибництві. Використання 

комбікормів в рибництві 2 2 

5 Т5 Заходи щодо покращення природної кормової бази при 
інтенсивній аквакультурі 2  

6 Т6 Удобрення та вапнування ставів. Розрахунок мінеральних 
та\або органічних добрів та порядок їх внесення 4 2 

7 Т7 . Рибогосподарська меліорація 2 2 
8 Т8 Інтенсивні схеми вирощування осетрових та лососевих риб 4  
Змістовий модуль 3. Технічне та ветеринарне забезпечення інтенсифікації рибництва 

9 Т9 Джерела водопостачання в рибництві. Фізико-хімічні 
показники якості води в господарствах індустріального тип 2  

10 Т10 Профілактика захворюваності риб  4  
Разом за модуль 1: 30 10 

Разом: 30 10 
 

11. Самостійна робота 
 

№
 з/

п 

Те
ма

 

Назва теми 
Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

МОДУЛЬ 1.  Інтенсивні технології в рибництві 
 

Змістовий модуль 1. Зміст та поняття інтенсивних технологій в рибництві 
1 Т1 Поняття індустріалізації рибництва. Індустріальні технології 

рибництва в минулому та сьогоденні. Перспективи 
індустріального рибництва в Україні. Інтенсифікація 
рибництва в інших країнах світу – спільне та відмінне з 

10 14 
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Україною.  

2 Т2              Взаємовідносини риб і навколишнього середовища як 
передумова інтенсифікації рибництва. Селекційні заходи в 
інтенсивному рибництві, ч т.ч. – селекція на підвищення 
адаптаційних можливостей риб. Отримання нових гібридів для 
інтенсивного рибництва. 

8 12 

3 Т3 Видовий склад риб, які розводяться в моно- та полікультурі. 
Нові види ставкового рибництва. Пристосованість нових 
об'єктів аквакультури до інтенсивного використання. 
Збільшення щільності посадки риби при інтенсифікації 
рибництва – позитивні та негативні аспекти. 

10 10 

Змістовий модуль 2.  Інтенсивні технології в індустріальній аквакультурі 
4 Т4 Раціональне використання кормів при інтенсивному рибництві. 

Сучасні методи, способи та засоби годівлі риб. Особливості 
годівлі риб при інтенсифікації рибництва в різних видах 
водойм: ставках, малих водоймах, водоймищах-
охолоджувачах, садкових та басейнових рибних господарствах 
тощо. Види та типи комбікормів для риб, особливості їх 
використання. Нормована годівля риб комбікормами 

10 14 

5 Т5 Природна кормова база водойм різних видів. Заходи щодо 
підвищення продуктивності природної кормової бази водойм. 
Годівля ставових риб нетрадиційними рослинними та 
тваринними кормами. 

8 14 
 

6 Т6 Види добрив, які застосовуються при удобренні ставів. 
Технології та правила використання добрив при удобренні 
ставів. Розрахунок необхідної кількості добрив для удобрення 
ставів. Екологічні та природоохоронні аспекти при удобренні 
ставів. 

6 12 

7 Т7 Гідрохімічний режим рибних господарств. Види 
рибогосподарської меліорації, особливості її здійснення у 
водоймах різних видів.  

10 12 

8 Т8 Товарне вирощування осетрових риб в ставкових 
господарствах. Сучасні методи, засоби та способи отримання 
ікри осетрових риб. Вирощування осетрових риб у садках та в 
установках замкненого водопостачання. 

10 10 

9 9 Інтенсивні методи отримання утримання та вирощування 
лососевих риб. Вирощування форелі.  6 10 

Змістовий модуль 3. Технічне та ветеринарне забезпечення інтенсифікації рибництва 
10 Т10 Джерела водопостачання в рибництві. Фізико-хімічні 

показники якості води в господарствах індустріального типу. 
Використання УЗВ в рибництві. 

6 12 

11 Т11 Профілактика захворюваності риб. Основні ветеринарно-
санітарні заходи, які необхідно проводити в рибницьких 
господарствах індустріального типу.  

6 14 

Разом за модуль 1: 90 134 
Разом: 90 134 

 
12. Перелік тем для виконання курсової роботи 

 
В якості індивідуального завдання передбачено виконання курсової роботи. Тему курсової 

роботи студент обирає самостійно із переліку орієнтовних тем, адаптуючи вибрану тему під власні 
уподобання та можливості. Курсова робота виконується протягом навчального семестру, в якому 
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вивчається відповідна дисципліна. Виконана курсова робота здається студентом на кафедру для 
перевірки її викладачем не пізніше 10 днів до початку поточної екзаменаційної сесії. Після 
перевірки курсової роботи студент захищає її на заняттях. Студенти, які не виконали та захистили 
курсову роботу, не допускаються до здачі іспиту.  

 Орієнтовний перелік тем курсових робот: 
1. Інтенсифікація в рибництві: історія, сучасний стан, перспективи в майбутньому.  
2. Методи інтенсифікації ставового рибництва.  
3. Інтегральні технології в аквакультурі. 
4. Еколого-фіізіологічні особливості інтенсифікації рибництва. 
5. Удобрення ставів як засіб підвищення їх продуктивності.  
6. Особливості проведення селекційно-племінної роботи при інтенсифікації рибництва. 
7. Вапнування рибоводних ставів та особливості його проведення. 
8. Розведення та вирощування рослиноїдних риб в полікультурі. 
9. Нові та перспективні види риб для ставового рибництва. 
10. Інтенсивні технології вирощування риби в тепловодних ставових господарствах. 
11. Рибоводно-птахівничі господарства. 
12. Вирощування риб в полікультурі.  
13. Садкові господарства індустріального типу. 
14. Вирощування тепловодних об'єктів рибництва індустріальними методами.  
15. Вирощування холодноводних об'єктів рибництва індустріальними методами.  
16. Інтенсивні схеми вирощування осетрових риб. 
17. інтенсивні схеми вирощування лососевих риб. 
18. Інтенсивні технології в рибництві і інших країнах світу: досвід використання, 

сучасній стан та особливості застосування. 
19. Інтенсивні технології в рибництві в рибному господарстві ….(на прикладі окремої 

країни). 
20. Підвищення природної кормової бази в пасовищній аквакультурі.  
21. Особливості годівлі риб різних видів при інтенсифікації рибництва. 
22. Комбікорми в годівлі риб. 
23. Технологічні аспекти підгодівлі риб різних видів в аквакультурі. 
24. Селекція та гібридизація як засіб інтенсифікації рибництва. 
25. Ветеринарно-санітарні заходи як профілактика захворювань риби. 
26. Джерела водопостачання рибних господарств та вимоги до якості води при 

інтенсифікації рибництва. 
27. Інтродукція та акліматизація в аквакультурі. 
28. Культивування нерибних об'єктів в ставковому рибництві як засіб диверсифікації 

доходів господарства.  
29. Екологічні та природоохоронні аспекти інтенсифікації рибництва. 
30. Економічні аспекти використання інтенсивних технологій в ставковому рибництві. 

 
13. Питання до іспиту з дисципліни 
«Інтенсивні технології в рибництві» 

1. Поняття «Інтенсивні технології в рибництві», його зміст,  основні види інтенсивних 
технологій, які застосовуються у рибництві. 

2. Методи інтенсифікації ставового рибництва.  
3. Індустріальне рибництво: суть та особливості. 
4. Еколого-фізіологічні основи інтенсифікації ставового рибництва. 
5. Методи підвищення природної рибопродуктивності внутрішніх водойм України. 
6. Основні чинники в індустріальному рибництві та їх вплив на гідро- біонтів. 
7. Інтенсифікація рибництва в інших країнах світу – спільне та відмінне з Україною. 
8. Сучасні біотехнологічні методи промислового вирощування цінних видів 

гідробіонтів. 
9. Технологічні схеми садкових господарств індустріального типу. 
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10. Вирощування риби в лотках. 
11. Вирощування риби в полікультурі. Види риб, придатних до вирощування в 

полікультурі. 
12. Удобрення ставів: мета, способи та засоби, види добрів для удобрення ставів. 
13. Види та норми добрів для удобрення ставів. 
14. Використання зелених добрів з метою збільшення продуктивності ставків. Види 

рослин, придатних до використання у вигляді зеленого добрива. 
15. Прямі та непрямі методи визначення потреби в добривах для удобрення става. 
16. Вапнування ставів та особливості його проведення. 
17. Селекційно-племінна робота при інтенсифікації рибництва, основні задачі та 

напрямки. 
18. Інтенсифікація пасовищної аквакультури. 
19. Роль та місце технологій годівлі та кормів в індустріальному рибництві. 
20.  Рибні корми в індустріальному рибництві, їх особливості та порядок застосування. 
21.  Комбікорми та БАД в годівлі риб.  
22. Технології виробництва та особливості застосування штучних та живих кормів. 
23. Технологічні аспекти підгодівлі риб в індустріальній аквакультурі. 
24. Інтегровані технології в аквакультурі, їх переваги та недоліки. 
25. Комбіновані види тепловодного ставового господарства, особливості 

функціонування. 
26. Комплексне використання ставів та іригаційних систем. 
27. Сумісне вирощування на ставах риби ти птиці.  
28. Інтенсивні технології вирощування рослиноїдних риб. 
29. Технології культивування коропових в індустріальній аквакультурі. 
30. Інтенсивні технології вирощування хижих риб. 
31. Інтенсивні технології вирощування осетрових риб. 
32. Вирощування осетрових риб у садках та в установках замкненого водопостачання. 
33. Сучасні методи, засоби та способи отримання ікри осетрових риб. 
34. Інтенсивні технології вирощування лососевих риб. 
35. Технологічні процеси розведення, годівлі та утримання форелі. 
36. Інтенсивні технології вирощування нетрадиційних видів риб (тиляпії, кларієвого 

сома тощо). 
37. Нові види ставкового рибництва. Пристосованість нових об'єктів аквакультури до 

інтенсивного використання. 
38. Акліматизація гідро біонтів та її особливості. 
39. Оцінка та прогнозування зимівлі риб і індустріальному рибному господарсті. 
40. Інтенсивні технологічні схеми культивування гідробіонтів. 
41. Особливості інвестування в інтенсивні технології в аквакультурі. 
42. Бізнес-план для інтенсивного ставового господарства. 
43. Контроль якості води в рибному господарстві. 
44. Профілактика хвороб риб в індустріальних ставових господарствах. 
45. Обробка води в рибних господарствах з використанням сучасних інтенсифікаційних 

методів. 
46. Споруди та обладнання для інтенсивного рибництва.  
47. Особливості організації та використання ставів при переведенні рибництва на 

інтенсивну основу. 
48. Інноваційні технології утримання, годівлі та розведення риб в індустріальних 

господарствах. 
49. Екологічні аспекти інтенсифікації ставового рибництва. 
50. Природоохоронні аспекти інтенсифікації ставового рибництва. 
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14. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

 
Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, і 

передбачають використання презентацій. Практичні заняття проводяться у лабораторіях 
аквакультури, зоології та гідробіології, розведення риб, природничих наук, в бібліотеці ПНУ, в 
комп’ютерних класах.  

 
15. Рекомендовані джерела інформації 

Основна: 
1. Алимов С. І. Рибне господарство України: стан і перспективи. − К.: Вища освіта, 

2003. - 336 с. 
2. Гринжевський М. В., Андрущенко А. І., Третяк О. М., Грициняк І. І. Основи 

фермерського рибного господарства. За ред. М. В. Гринжевського. − К.: Світ, 2000. - 340 с. 
3.Гринжевський М.В. Аквакультура України. - Львів: Вільна Україна, 1998. − С. 331. 
4.Інноваційні технології в рибництві: навчально-методичний посібник /О.М. Маменко С.В. 

Портянник О.В. Щербак; Харківська державна зооветеринарна академія - Харків, 2017. - 320 с. 
5.Інтенсивне рибництво (Збірник інструктивно-технологічної документації). − К.: Аграрна 

наука, 1995. − 186 с. 
6. Інтенсивні технології в аквакультурі: навч. посіб. / [Р. В. Кононенко, П.Г. Шевченко, 

В.М. Кондратюк, І.С. Кононенко]. – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 410 с. 
7.Коваленко В.О. Індустріальне рибництво /В.О. Коваленко. Методичні вказівки для 

самостійної роботи студентів. К.: Аграр Медіа Груп, 2011. – 140 с. 
8. Привезенцев Ю. А. Интенсивное прудовое рыбоводство: Учебник для вузов. - М.: 

Агропромиздат, 1991. - 368 с. 
9.Робоча програма з дисципліни «Інтенсивні технології в аквакультурі» для здобувачів 

третього «освітньо-наукового» рівня вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 207 «Водні 
біоресурси та аквакультура». \ Розробник: І.М. Шерман, Херсон, 2016 р. − 11 с. 

10. Саковская В.Г. и др. Практикум по прудовому рыбоводству.  − М.: Агропромиздат, 
1991. − 174 с. 

11. Шарило Ю.Є., Вдовенко Н.М., Федоренко М,О., Герасимчук В.В. та ін. Сучасна 
аквакультура: від теорії до практики. Практичний посібник / Ю.Є. Шарило, Н.М., М.О.  

12. Товстик  В.Ф. “Рибництво” К.: Навч. посіб. Х., 2004. – 272 с. 
13. Технології вирощування і годівлі об’єктів аквакультури півдня Росії. За ред. 

Андрющенко А.І. К.:, 2006. – 212 с.  
14. Шерман І. М. Ставове рибництво. - К.: Урожай, 1994. - 336 с. 
15. Шерман І. М., Рилов В.Г. Технологія виробництва продукції рибництва. −К.: Вища 

освіта, 2005. −  351 с. 
16. The future of European aquaculture. Our vision: A strategic agenda for research and 

innovation (Будущее европейской аквакультуры)— [S. l.]: European aquaculture technology and 
innovation platform, 2012. — 41 p. 
 

Допоміжна: 
1.Anderson, L. G. Bioeconomics of Fisheries Management [Биоэкономика управления рыбным 

хозяйством]  / L. G. Anderson, J. C. Seijo. — Ames, Iowa : Wiley-Blackwell Publishing, 2010. — 305 
р. 

2.Bregnballe, J. A guide to Recirculation Aquaculture. An introduction to the new environmentally 
friendly and highly productive closed fish farming systems [Руководство по рециркуляционной 
аквакультуре. Введение в новые экологически чистые и высокопродуктивные закрытые 
рыбоводные системы] [Text] / J. Bregnballe. — Copenhagen : FAO, 2010. — 64 p. 

3.FAO. 2011. Report of the twenty-ninth session of the Committee on Fisheries. Rome, 31 January - 
4 February2011. Fisheries and Aquaculture Report No. 973. Rome. 59 pp. 
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4.Garibaldi, L. 2012. The FAO global capture production database: a six-decade effort to catch 

the trend. Marine Policy, 36(3): 760-768. 
5.Coates, D. 2002. Inland capture fishery statistics of Southeast Asia: current status and 

information needs. RAP Publication No. 2002/11. Bangkok, FAO Regional Office for Asia and the 
Pacific, Asia-Pacific Fishery Commission. 114 pp. 

6.Kolding, J. and van Zwieten, P.A.M. 2006. Improving productivity in tropical lakes and 
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15. Інформаційні ресурси 

 
1. Сайт кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук http://www.kbapn.znau.edu.ua 
2. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на електронних носіях 

тощо) бібліотеки ПНУ, Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олега 
Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий бульвар, (0412) 37-84-33), Національної 
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3. Інституційний репозитарій ПНУ (наукові статті, автореферати дисертацій та дисертації, 
навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали конференцій, патенти, комп'ютерні програми, 
статистичні матеріали, навчальні об'єкти, наукові звіти). 
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