
Орієнтовна тематика дипломних робіт зі спеціальності «Водні біоресурси та 
аквакультура» освітнього ступеня магістр на 2021-2022 н.р.

1. Технологія рибничо-біологічного формування іхтіофауни на прикладі водного 
об'єкта........

2. Аквакультура як складова продовольчої безпеки України.
3. Аквакультура України: сучасний стан, напрямки розвитку та перспективи на 

майбутнє.
4. Екологічний стан акваторії........ як передумова ведення рибництва.
5. Розведення, відтворення та вирощування традиційних об’єктів аквакультури в 

умовах водного об’єк та ....................
6. Далекосхідні рослиноїдні риби: досвід акліматизації, особливості вирощування в 

умовах України.
7. Досвід вирощування кларієвого сома в різних умовах утримання та годівлі.
8. Сучасні світові тенденції технології виробництва продукції рибництва.
9. Розроблення технологічних схем відтворення та вирощування риб відповідно до 

умов окремих господарств та напрямів аквакультури.
10.Створення рибальського господарства на базі водойм ..............(водний об’єкт на

конкретній території).
11 .Еколого-економічні передумови створення рибальсько-рекреаціного господарства 

на базі......................
12.Особливості функціонування рибальсько-рекреаційного господарства.............(на

конкретному прикладі).
13. «Вивчення гідрохімічного та гідробіологічного режимів водного об'єкта 

................(озеро, ставок, водосховище, річка в межах певної території).
14.Оцінка перспектив створення рибальсько-рекреаційного господарства на базі 

акваторії....................
15.«Рибничо-біологічне обґрунтування рибогосподарської експлуатації ставу

16.Напрямки розвитку рибної галузі України в умовах глобальної зміни клімату.
17.Водні біоресурси України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку.
18.Характеристика основних інвазійних видів гідробіонтів (риб та\або рослинних і 

тваринних водних організмів) » на водних об'єктах певної території (населеного 
пункту, району, області, регіону).

19.Поширення інвазійних видів риб категорії «шкідливі види» на водних об'єктах 
певної території (населеного пункту, району, області, регіону).

20.Динаміка..вмісту біогенних елементів у водному об'єкті............. (озеро, ставок,
водосховище).

21 .Фізико-хімічний режим рибогосподарських ставів..............господарства.
22.Фізико-хімічний режим водного об’єкта..............в плані його рибогосподарського

використання.



23.Абіотичні параметри водного об'єкта та їх зміни ...................... як середовище
мешкання риб.

24.Продукційний потенціал водного об’єкта ............. для планктоноїдних
(рослиноїдних, хижих) видів риб.

25.Впровадження технології біологічної меліорації на прикладі 
...................... (рибогосподарський ставок, водосховище, озеро тощо).

26.Розробка та обґрунтування бізнес-плану створення рибогосподарського
підприємства з вирощування .......................... (певний вид риб або вирощування
риб в полікультурі).

27.Розрахунок рибоводного господарства індустріального типу (садкового, 
басейнового, УЗВ) по вирощуванню товарної риби (традиційні та нетрадиційні 
види аквакультури -  короп, товстолобик, форель, тилапія, щука тощо).

28.Розробка схеми рибогосподарського використання водойм (різного типу: 
комплексного призначення, басейнів, ставків, рекреаційного призначення).

29.Особливості утримання та вирощування ракоподібних (раки, креветки тощо) 
ставовими або індустріальними методами.

ЗО. Розробка рибоводно-технологічних схем в інтегрованих господарствах 
(рибоводно-птахівничих, рибоводно-ракоподібних, аквапоніка тощо).

31.Оцінка якості води при індустріальних методах вирощування об'єктів 
аквакультури.

З2.Застосування нетрадиційних кормів та кормових домішок (відходи тваринництва, 
рослинництва, нетрадиційні живі організми) в годівлі риб (коропові, осетрові, 
форелеві).

33.Гідрохімічні та гідробіологічні дослідження природної водойми (водосховище, 
ділянка річки, озеро, ставок, меліоративний канал) з оцінкою рибогосподарського 
потенціалу та якості вод з метою майбутньої рибогосподарської експлуатації.

34.Організація повносистемного ставового господарства по вирощуванню 
.............товарної р и б и .................... на ставах, розташованих.............................

35.Біологічні особливості вирощування риби певного виду в умовах конкретного 
господарства.

36.Вирощування коропа в полікультурі в умовах господарства..................
37.Вирощування рибопосадкового матеріалу коропа (білого амура, товстолобика 

тощо) в умовах певного господарства.
38.Біотехнологія вирощування нетрадиційного об’єкта аквакультури в умовах 

господарства  
39.Нормативно-правове регулювання аквакультури в Україні.
40.Рекреаційне... та спортивне рибальство на території .................  (в певному

господарстві): екологічні та економіко-соціальні аспекти.

Завідувач кафедри біоресурсів,
аквакультури та природничих наук (. М.М. Світельський


