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Силабус дисципліни 
“СИРОВИННІ РЕСУРСИ РИБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ” 

 
1. Профіль дисципліни 

 
 
 
 
 

Кафедра Біоресурсів, 
аквакультури та 

природничих наук 

Освітній ступінь – другий (магістерський) 
Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» 
Спеціальність: 207 «Водні біоресурси та аквакультура» 
Освітньо-професійна програма: 207 «Водні біоресурси та 
аквакультура» 
Кількість кредитів – 4 
Загальна кількість годин – 120 
Рік підготовки, семестр – 2/1 
Компонент освітньої програми: вибіркова 
Цикл підготовки: загальний 
Мова викладання: українська 

 
2. Інформація про викладача 

Викладач  Пінкіна Тетяна Василівна 

Профайл викладача  http://znau.edu.ua/fakulteti/ekologichnij-fakultet/m-about-
ze/m-sklad-ze/pinkina-tetyana-vasilivna 

Контактна інформація +380969827476, E-mail:  pinkinatv61@gmail.com 
Сторінка курсу в Moodle  

Консультації Онлайн консультація через Viber щочетверга з 15.00 до 
17.00 

 

3. Анотація до дисципліни 
Короткий опис курсу та його актуальність 

Дисципліна «Сировинні ресурси рибної промисловості» дає студентам певну суму 
знань про сировинну базу рибальства у Світовому океані і необхідних для: розробки 
планів, програм, методик проведення дослідження стану водних біоресурсів при 
вирішенні питань, повʼязаних з їхнім використанням. Навчальна дисципліна відіграє 
важливу роль у підготовці фахівців за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та 
аквакультура» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», а також надає 
можливість використовувати знання в галузях раціонального використання водних біоресурсів як 
України так і Світового океану. Дисципліна забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти  
для вивчення таких дисциплін: «Біоресурси гідросфери», «Гідробіоценологія».  

 
4. Мета та цілі дисципліни 

Мета дисципліни «Сировинні ресурси рибної промисловості» полягає в тому, щоби 
дати студентам певну суму знань про проведення досліджень біоресурсів, пошуків, 
спостережень і вимірів, складання їх опису і формулювання висновків; грамотного 
контролю за станом сировинної бази рибальства за її експлуатації; грамотної оцінки 
отриманих результатів та іншої інформації за станом сировинної бази рибальства. 

ЗК 02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
ЗК06. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

mailto:pinkinatv61@gmail.com


СК 02. Здатність інтегрувати знання та розвʼязувати складні задачі водних 
біоресурсів та аквакультури у широких або мультидисциплінарних контекстах. 

 
5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна 
Лекції 14 
Практичні  14 
Самостійна робота 92 

 
5.2. Формат дисципліни 

Для формування у здобувачів вищої освіти практичних навичок професійного 
скерування на лекційних та практичних заняттях проводяться обговорення актуальних 
питань по даній дисципліні, експрес-опитування, аналіз та вирішення практичних 
ситуацій. 

Лекції та практичні заняття проводяться очно з можливим поєднання очного та 
дистанційного форматів викладання дисципліни (на платформі Moodle) під безпосереднім 
керівництвом викладача з використанням електронних дидактичних демонстраційних 
матеріалів (мультимедійні презентації, схеми тощо), що призначені для супроводу 
навчального процесу. 

Практичні роботи – інформаційні інтерактивні демонстраційні моделі об’єктів, 
процесів та їхніх властивостей із застосуванням методичних розробок, плакатів, натурних 
зразків. 

Самостійна робота з використанням можливості мережі інтернет з наданням 
відповідних посилань на джерело інформації. Самостійна робота виконується 
індивідуально кожним здобувачем, але він завжди може розраховувати на консультацію 
викладача. 

 
 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з/

п 
Те

ма
 

 

Назва теми 

Кількість 
годин 

денна форма 

1 Т1 Сировинні ресурси рибальства.  
1.Загальна характеристика запасів водних біологічних ресурсів. 
2. Основні промислові групи гідробіонтів. 

2 

3 Т2 Загальна характеристика світового рибальства. Районування 
Світового океану. 
1.Масштаби світового рибальства. 
2. Основні споживачі рибних товарів. 
3.Раціональне рибництво як світова проблема. 
3.1. Засоби вилову риби та проблеми нераціонального промислу. 
4. Районування Світового океану. 

2 

3 Т3 Економічні та рибальські зони. 
1. Визначення основних термінів і понять стосовно економічної 
зони. 
2.Рибальські зони. 
3.Виключно економічна зона. 

2 



4 Т4 Океанологічна, гідрологічна і просторова характеристика основних 
промислових районів Світового океану.  
1. Потреба людини в білках. 
2. Історія виникнення і розвитку рибальства. 
3. Особливості Світового океану як продуцента біоресурсів. 
4. Загальний улов гідробіонтів у Світовому океані, його склад і 
географічний розподіл. 
5. Склад вилову риб у Світовому океані. 
6. Географічний розподіл вилову. 
7. Океанічний промисел безхребетних і водоростей. 
8. Улови різних країн. 
9. Промислово-екологічна характеристика Атлантичного 
океану. 
9.1. Північно-східна Атлантика. 
9.2. Північно-західна Атлантика. 
9.3. Центрально-східна Атлантика. 
9.4. Південно-східна Атлантика. 
9.5. Південно-західна Атлантика. 
9.6. Центрально-західна Атлантика. 
9.7. Антарктична частина Атлантики. 
10.  Коротка промислово-екологічна характеристика Тихого 
океану. 
10.1. Північно-західна частина Тихого океану. 

4 

5 Т5 Огляд представників сировинної бази іхтіофауни водойм України. 
1.Промисел гідробіонтів в Азовському і Чорному морях. 
1. Характеристика основних промислових груп. 
Промисел гідробіонтів у внутрішніх водоймах України. 

1. Екологічні особливості формування іхтіофауни у водоймах 
України. 

2. Біологічна характеристика та видовий склад різноманітних 
груп промислових гідробіонтів водойм України. 

2.1. Рибоподібні. 

2.2. Хрящові риби (Chondrichthyes). 

2.3. Хрящові ганоїди (Chondrostei). 

2.4. Справжні кісткові риби (Teleostei). 

4 

Разом: 14 

 

 

 

 

 

 



5.4. Система оцінювання та вимоги 
Загальна система оцінювання 

дисципліни Участь у роботі впродовж семестру/екзамен – 60/40 

 

Вид заняття 

Максимальна 
кількість 
балів за 
одиницю 

Кількість 
одиниць 

Максимальна 
кількість 
балів 

Лекції 1 7 7 
Практичні 
заняття 2 7 14 

Семінарські 
зняття - - - 

Самостійна 
робота 0,43 46 20 

Модульна 
контрольна 
робота 

19 1 19 

Індивідуальні 
завдання - - - 

Разом: - 60 
 

Умови допуску до 
підсумкового контролю 

Здобувач вищої освіти допускається до підсумкового 
контролю за умови здачі або захисту звітів по практичним 
роботам 

Критерії оцінювання 

Система оцінювання сформованих 
компетентностей у студентів враховує види занять, які 
згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають 
лекційні, практичні заняття, а також виконання 
самостійної роботи. Оцінювання сформованих 
компетентностей у студентів здійснюється за 
накопичувальною 100-бальною системою. Відповідно 
контрольні заходи включають: 

- поточний контроль, що здійснюється протягом 
семестру під час проведення лекційних, практичних 
занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна 
сума – 60 балів;); 

- підсумковий/семестровий контроль, що 
проводиться у формі семестрового екзамену, 
відповідно до графіку навчального процесу. 

Поточний контроль з даної навчальної дисципліни 
проводиться в таких формах: 

- активна робота на лекційних заняттях; 
- активна участь у виконанні практичних 

робіт; 
- активна участь у дискусії та презентації 

матеріалу на практичних заняттях, захисту звіту по 
практичній роботі; 

- експрес-опитування. 
Підсумковий/семестровий контроль проводиться у 



формі семестрового екзамену. Семестровий екзамен – 
форма оцінки підсумкового засвоєння студентами 
теоретичного та практичного матеріалу з окремої 
навчальної дисципліни, що проводиться як контрольний 
захід. 

Порядок проведення поточного оцінювання знань 
студентів. 

Оцінювання знань студента під час практичних 
занять проводиться за накопичувальною 100-бальною 
системою за такими критеріями: 

- розуміння, ступінь засвоєння теорії та 
методології проблем, що розглядаються; 

- ступінь засвоєння фактичного матеріалу 
навчальної дисципліни; 

-  ознайомлення з рекомендованою 
літературою, а також із сучасною літературою з 
питань, що розглядаються; 

-  вміння поєднувати теорію з практикою при 
розгляді виробничих ситуацій, розв'язанні задач, 
проведенні розрахунків у процесі виконання завдань, 
винесених на розгляд в аудиторії; 

-  логіка, структура, стиль викладу матеріалу 
в письмових роботах і при виступах в аудиторії, 
вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати 
узагальнення інформації та робити висновки; 

-  арифметична правильність виконання 
завдання. 

Максимально можливий бал за конкретним 
завданням ставиться за умови відповідності 
індивідуального завдання студента або його усної 
відповіді всім зазначеним критеріям. Відсутність тієї або 
іншої складової знижує кількість балів. При оцінюванні 
індивідуальних завдань увага також приділяється якості, 
самостійності та своєчасності здачі виконаних завдань 
викладачу, згідно з графіком навчального процесу. Якщо 
якась із вимог не буде виконана, то бали будуть знижені. 

Критерії оцінювання позааудиторної самостійної 
роботи студентів. 

Загальними критеріями, за якими здійснюється 
оцінювання позааудиторної самостійної роботи студентів, 
є: глибина і міцність знань, рівень мислення, вміння 
систематизувати знання за окремими темами, вміння 
робити обґрунтовані висновки, володіння категорійним 
апаратом, навички і прийоми виконання практичних 
завдань, вміння знаходити необхідну інформацію, 
здійснювати її систематизацію та обробку, самореалізація 
на лабораторних заняттях. 

Підсумковий контроль знань та компетентностей 
студентів з навчальної дисципліни здійснюється на 
підставі проведення семестрового екзамену (тестів). 

Завданням екзамену є перевірка розуміння 
студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та 



взаємозв'язків між окремими розділами, здатності 
творчого використання накопичених знань, вміння 
формулювати своє ставлення до певної проблеми 
навчальної дисципліни тощо. В умовах реалізації 
компетентнісного підходу екзамен оцінює рівень 
засвоєння студентом компетентностей, що передбачені 
кваліфікаційними вимогами.  

Студент не може бути допущений до складання 
екзамену, 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. Після 
екзаменаційної сесії декан факультету видає 
розпорядження про ліквідацію академічної 
заборгованості. У встановлений термін студент добирає 
залікові бали. 

Студента слід вважати атестованим, якщо сума 
балів, одержаних за результатами 
підсумкової/семестрової перевірки успішності, дорівнює 
або перевищує 60. Результат семестрового екзамену 
оцінюється в балах (максимальна кількість – 40 балів, 
мінімальна кількість, що зараховується, – 24 бали) і 
проставляється у відповідній графі екзаменаційній 
"Відомості обліку успішності". 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни 
розраховується з урахуванням балів, отриманих під час 
екзамену, та балів, отриманих під час поточного 
контролю за накопичувальною системою. Сумарний 
результат у балах за семестр складає: "60 і більше балів – 
«задовільно»", "59 і менше балів – «не задовільно»" та 
заноситься у екзаменаційну "Відомість обліку успішності" 
навчальної дисципліни. У випадку отримання менше 60 
балів студент обов'язково складає екзамен після 
закінчення екзаменаційної сесії у встановлений деканом 
факультету термін. 

У випадку повторного отримання менше 60 балів 
декан факультету призначає комісію у складі трьох 
викладачів на чолі із завідувачем кафедри та визначає 
термін перескладання екзамену, після чого приймається 
рішення відповідно до чинного законодавства. 

Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з 
кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із 
засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з 
рейтингу виконання начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та 
рейтингу підсумкового контролю – 40 балів. 
 
 
 
 
 
 
 



6. Результати навчання 
Шифр Результат навчання 

РН03 Відшуковувати необхідну інформацію, використовуючи 
різноманітні ресурси: журнали, бази даних, відкриті дані та інші 

ресурси, аналізувати та оцінювати цю інформацію 

РН05 Розробляти і реалізовувати наукові та прикладні проєкти з проблем 
водних біоресурсів та аквакультури та дотичні до них 

міждисциплінарні проекти з урахуванням виробничих, правових, 
економічних та екологічних аспектів 

 
7. Пререквізити 

 
Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
студент повинен знати: 

значення водних біологічних ресурсів для людини; 
особливості різноманітних біотопів промислових риб; 
промислову міру основних обʼєктів, які охороняються; 
основні райони Світового океану, де може вестися промисел риби; 
методи визначення продуктивності гідробіонтів, їх загального та промислового запасу. 
 

Перелік попередньо прослуханих дисциплін: Зоологія, Гідробіологія, Аквакультура, 
Іхтіологія. 
 

8. Політики дисципліни 
Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 
відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний), за 
відсутності таких причин перескладання модулю (наприклад на вищу оцінку) відбувається  
тільки шляхом усного опитування студента.   

Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час здачі тестів модулів 
та заліку заборонені (в т. ч. із використанням мобільних девайсів).   

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних 
причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) та наявності індивідуального 
графіку навчання може відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 
деканатом). 
 

9.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
 

Основна 

1. Бардач Дж. Аквакультура / Дж. Бардач, Дж. Ритер, У. Макларни – М. Пищ. пром-сть, 
1978. – 1978. – 296 с. 
2. Бивертон Р. Динамика численности промысловых рыб / Р. Бивертон, С. Холт. – М.: 
Пищ. про-сть, 1969 – 248 с. 
3. Биологическая продуктивность океана // Сер. Биология океана; под ред. М.Е. 
Виноградова – М.: Наука, 1977 – Т.1 (Океанология). 
4. Биологическая продуктивность океана // Сер. Биология океана; под ред. М.Е. 
Виноградова – М.: Наука, 1977 – Т.1 (Океанология). 



5. Войтоловский Г.К. Стратегия рыболовства: международные условия / Г.К. 
Войтоловский. -  М. Агропромиздат, 1988. -  224 с.
6. Гринжевский М.В. Аквакультура України / М.В. Гринжевський. -  Львів: Вільна 
Україна, 1988. -3 6 4  с.
7. Гринжевский М.В. Інтенсифікація виробництва продукції аквакультури у внутрішніх 
водоймах України / М.В. Гринжевський. -  К: Світ, 2000. -  188 с.
8. Жадин В И. Реки, озера и водохранилища СССР, их фауна и флора / В.И. Жадин, С.В. 
Герд. -  М.: Учпедгиз, 1961.- 106 с.
9. Засосов A.B. Теоретические основы рыболовства / A.B. Засосов. -  М.: Пищ. про-сть, 
1970. — 312 с.

1. Зенкевич Л.А. Моря СССР, их фауна и флора / Л.А. Зенкевич. -  М.: Учпедгиз РСФСР, 
1956.-203 с.
2. Марти Ю.Ю. Проблемы формирования и использования биологической 
продуктивности Мирового океана / Ю.Ю. Марти, Г.В. Мартинсен. -  М.: Пищ. пром-сть, 
1969.-268 с.
3. Методические указания для научных групп оперативных поисков судов 
Югрыбпромразведки. -  Севастополь, 1983.- 17 с.
4. Моисеев П.А. Биологические ресурсы Мирового океана / П.А. Моисеев. -  М.: 
Агропромиздат, 1989. -  367 с.
5. Юдович Ю.Б. Промысловая разведка рыбы / ю.Б. Юдович. -  М.: Пищ. пром-сть, 1974. -

Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на 
електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської обласної універсальної 
наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua/. 10014, м. Житомир, Новий 
бульвар, (0412) 37-84-33), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 
(http://www.nbuv.gov.ua/. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3 +380 (44) 525-81-04).

Інституційний репозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, автореферати дисертацій та 
дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали конференцій, патенти, 
комп'ютерні програми, статистичні матеріали, навчальні об'єкти, наукові звіти).

Допоміжна

240 с.

Інформаційні ресурси

Декан факультету

Гарант освітньої програми
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