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1. Профіль дисципліни 

 

 

Кафедра механіки та 
інженерії 

агроекосистем 

Освітній ступінь – другий, магістерський 
Галузь знань: 20 – Аграрні науки і 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 –1 рік, 2 семестр 
Компонент освітньої програми: варіативна 
Цикл підготовки: загальний 
Мова викладання: українська 

 
2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) Кухарець Савелій Миколайович, д. т. н., професор 

Профайл викладача (-ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-
fakultet/kafedra-mekhaniky-ta-inzhenerii-ahroekosystem   

Контактна інформація +380676653548, saveliy_76@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle  

Консультації  

 

3. Анотація до дисципліни 
Навчальна дисципліни «Техобладнання галузі рибництва» є складовою частиною 

програми підготовки фахівців за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура». 
Базова основа дисципліни – фундаментальні знання із аквакультури штучних та природних 
водойм, гідротехніки та проектуванню рибницьких підприємств, рибальства, гідробіології, 
розведення та годівлі риб. Дана дисципліна вивчає технічну базу відтворювальних 
комплексів підприємств аквакультури, конструктивні особливості та технологічні 
параметри експлуатації обладнання та механізмів для проведення рибоводних маніпуляцій 
з об’єктами аквакультури. 

Вивчення дисципліни спрямоване на засвоєння майбутніми фахівцями сучасних 
світових та класичних вітчизняних розробок, а також на формування у них творчого 
підходу у своїй подальшій професійній діяльності. 

 
4. Мета та цілі дисципліни 

Мета навчальної дисципліни: підвищити ефективність підготовки магістрів 
шляхом забезпечення оптимального набуття майбутніми спеціалістами в галузі рибного 



господарства глибоких теоретичних знань і практичних навичок з питань механізації 
виробничих процесів у галузі рибництва, зокрема, експлуатації гідротехнічних споруд на 
рибоводних господарствах, механізації процесів годівлі та розведення риби, при облові 
ставів, водойм різних типів і сортуванні риби, механізації робіт з удобрення та меліорації 
ставків. Фахівець рибного господарства повинен знати засоби механізації при 
транспортуванні риби. Невід'ємною і важливою частиною цих знань є питання охорони 
праці у рибництві, формування у студентів відповідальності за особисту та колективну 
безпеку, а також усвідомлення необхідності обов'язкового виконання в повному обсязі всіх 
заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях в галузі рибного господарства.  

Завдання вивчення дисципліни: 
-  сформувати уявлення про сучасний стан технічної бази, пов’язаної з роботами по 

відтворенню та вирощуванню риб; 
-  оволодіти практичними навичками в експлуатації обладнання з метою підвищення 

його інтенсифікації та раціональної експлуатації на відтворювальних комплексах 
рибницьких підприємств. 

Після освоєння дисципліни студенти матимуть наступні компетентності:  
Загальні: 
ЗК02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
ЗК06. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
Спеціальні: 
СК02. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі водних 

біоресурсів та аквакультури у широких або мультидисциплінарних контекстах. 
 

5. Організація навчання 
5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 22  

Практичні / лабораторні 26  

Самостійна робота 72  

 
5.2. Формат дисципліни 

Формат проведення дисципліни – очний, за необхідності дистанційний (шляхом 
поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного навчання через систему 
Moodle).  

 
5.3. Тематичний план навчальної дисципліни 

№
 з/

п 

Те
ма

 

Назва теми 
Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

  Розділ 1. Механізація та автоматизація рибницьких процесів 22  
1 Т1 1. Вступ до дисципліни. Загальні відомості про будову та 

обладнання ставових рибницьких господарств. Конструкції і 
експлуатація гідротехнічних споруд. Предмет, зміст, 
структура, методи вивчення навчальної дисципліни  
«Техобладнання галузі рибництва”. 

2  



2 Т2 2. Загальні відомості про будову та обладнання ставових 
рибницьких господарств. 4  

3 Т3 3. Експлуатація гідротехнічних споруд на рибоводних 
господарствах. 4  

4 Т4 4. Основні методи вилову риби та знаряддя лову, технічні 
характеристики. Вилов риби у спускних водоймах, технічні 
характеристики. Вилов риби у неспускних водоймах, 
технічні характеристики. Вилов риби у напівспускних 
водоймах, технічні характеристики. 

6  

  5. Обладнання для облову ставів, водойм і сортування риби. 6  
  Розділ 2.  Механізація робіт при приготуванні кормів, годівлі , 

вирощуванні риби і транспортуванні риби. Конструкції і 
технічні характеристики машин і механізмів для  приготуванні 
кормів, годівлі 

26  

5 Т5 1. Механізація процесів приготування та зберігання кормів. 
Класифікація кормів їх характеристика. 6  

6 Т6 2. Механізація годівлі риби. Конструкції і технічні 
характеристики машин і механізмів для годівлі риби. 8  

7 Т7 3. Механізація робіт при транспортуванні риби. Транспортні 
засоби та обладнання для транспортування живої риби. 
Перевезення заплідненої ікри. Перевезення личинок і 
мальків. 

6  

8 Т8 4.  Механізація вирощування риби на системах з оборотним 
водопостачанням. 6  

Разом: 48  
 

5.4. Система оцінювання та вимоги 
Загальна система оцінювання 

дисципліни 

Участь у роботі впродовж семестру/іспит – 60/40 
Лекції 1,0 бали,  
Практичні – 1,5 бали за 1 заняття 

Умови допуску до підсумкового 
контролю Понад 30 балів для допуску до іспиту 

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 
В процесі викладання дисципліни формуються такі результати 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 неї міждисциплінарні проєкти з урахуванням 
виробничих, правових, економічних та екологічних аспектів. 

 
7. Пререквізити 

Щоб приступити до вивчення дисципліни необхідно засвоїти курси дисциплін: 
«Інформаційні технології в рибництві», «Моделювання технологічних процесів в аквакультурі », 
«Екологічна фізіологія і біохімія гідробіонтів», «Біопродуктивність водних екосистем». 



8. Політики дисципліни 
Дисципліна відповідає принципам забезпечення якості вищої освіти: 
 відповідність національним та європейським стандартам якості вищої освіти; 
 автономність Університету, як відповідального за забезпечення якості 
освітньої діяльності та якості вищої освіти; 
 системність та процесний підхід до управління якістю освітнього процесу; 
 комплексність в управлінні процесом контролю якості освітньої діяльності та 
якості вищої освіти; 
 системність у здійсненні моніторингових процедур з якості; 
 безперервність підвищення якості вищої освіти. 
 забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 
процесу, у тому числі самостійної роботи здобувачів освіти; 
 забезпечення наявності інформаційних систем; 
 забезпечення публічності інформації про дисципліну; 
 забезпечення дотримання академічної доброчесності  
Ресурсами для організації освітнього процесу за освітньою програмою є: 
 стандарт вищої освіти; 
 індивідуальний навчальний план; 
 робочі програми навчальних дисциплін; 
 програми навчальної, виробничої та інших видів практик; 
 інші ресурси (підручники і навчальні посібники; інструктивно-методичні 
матеріали до семінарів, практичних і лабораторних занять; завдання для самостійної 
роботи тощо). 
Відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності дотримуються 

вимоги до кадрового, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення. 
 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 
Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, 

і передбачають використання презентацій. 
Проектор Eрson X115H (2018 р), ноутбук НP Probook 470 G5 (2019 р), Інтернет-

роутер TP-Link WR940N (2019 р). 
 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
 

1. Андрющенко А.І. Ставове господарство / А.І. Андрющенко, С.І. 
Алимов. - Київ.: 2008. – 636 с.  

2. Андрющенко А.І. Технології виробництва об'єктів аквакультури / 
А.І. Андрющенко, С.І. Алимов, М.О. Захаренко, Н.І. Вовк. – К.: 2006. – 335 с. 

3. Аквакультура штучних водойм / Андрющенко А.І., Вовк Н.І. Частина 
ІІ. Індустріальна аквакультура // Підручник. – К: 2014. – 586с. 

4. Вимоги національних та європейських стандартів до якості води 
водойм комплексного та рибогосподарського призначення, які 
використовуються для риборозведення / М.Ю. Євтушенко, М.І. Хижняк, С.В. 
Дудник, Ю.А. Глєбова. – К.: Фітосоціоцентр, 2011. – 80 с. 

5. Інтенсивне рибництво (Зб. інструктивно-технологічної документації). 
– К.: Аграрна наука, 1995. – 186 с. 

6. Коваленко В.О. Індустріальне рибництво / Коваленко В.О. Методичні 
вказівки до самостійної роботи студентів. К.: Аграр Медіа Груп, 2011. – 140 с. 



7. Науково-технічне забезпечення удосконалення шляхів та методів 
ведення рибного господарства в сучасних умовах / Матеріали наук.-практ. 
семінару // Виставка «FishExpo-2016». -  К: 2016. -  68с.

8. Руководство по аквакультуре в установках замкнутого водоснабжения. 
Введение в новые экологические и высокопродуктивные замкнутые 
рыбоводные системы / Якоб Брайнбалле -  Копенгаген 2010 г. -  87 с.

9. Сколоздра С.В. Механізація в рибництві: навч.-метод, посібник 
C.B. Сколоздра, Б.П. Чайковський. -  Львів: Сподом, 2010 -  259 с.

10. Шерман І.М. Теоретичні основи рибництва: підручник /1 .М. Шерман, 
М.Ю. Євтушенко -  К.: Фітосоціоцентр, 2012. -  484 с.

11. Шерман 1.М. Технологія виробництва продукції рибництва / 
І.М. Шерман. В.Г. Рилов. -  К.: Вища освіта, 2005. -  351 с. 20.

12. Шерман І. М. Ставове рибництво / І. М. Шерман. -  К.: Урожай, 1994. 
- 3 3 6  с.
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Завідувач кафедри
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