
ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЕКОЛОГІЇ 

Силабус дисципліни: 
«Інноваційні технології в рибництві» 

1. Профіль дисципліни

Кафедра водних біоресурсів, 
аквакультури та природничих 

наук

Освітній ступінь – магістр 
Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» 
Спеціальність: 207 «Водні біоресурси та аквакультура» 
Освітньо-професійна програма  
Кількість кредитів – 5 
Загальна кількість годин – 150 
Рік підготовки, семестр – 1-й, 1-й семестр 
Компонент освітньої програми: вибіркова 
Цикл підготовки: професійний 
Мова викладання: українська 

2. Інформація про викладача
Викладач (-і) канд. с.-г. наук, доцент Шульга І.В. 

Профайл викладача 
(-ів) 

http://znau.edu.ua/fakulteti/fakultet-lisovogo-gospodarstva/m-
about-odzp/m-sklad-odzp 

Контактна інформація Mob. 0983179865, E-mail: shulgaigor64@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle http://10.0.2.12/course/view.php?id=2601 

Консультації 
Консультація на кафедрі щочетверга з 15.00 до 17.00 
Онлайн консультація через Тelegram щосереди з 15.00 
до 17.00 

3. Анотація до дисципліни
Освітній компонент «Інноваційні технології в рибництві» є професійною 

дисципліною фахової підготовки, яка спрямована на формування у здобувачів вищої 
освіти  теоретичних знань, умінь та практичних навичок щодо основних аспектів 
інновацій та інноваційної діяльності взагалі та в галузі аквакультури зокрема; ознайомлює 
їх з основними видами інновацій та особливостями їх застосування в різних галузях 
людської діяльності, в т.ч. – в аквакультурі; знайомить студентів з сучасними та 
перспективними на майбутнє інноваційними розробками, 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; вчить оцінювати, розробляти 
та\або впроваджувати інноваційні проекти в галузі рибництва та аквакультури. 

Навчальна програма дисципліни розроблена з урахуванням вимог кваліфікаційної 
характеристики фахівця з спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура» і базується на 
знанні: законодавчо-нормативної бази з аквакультури, інноваційної політики та діяльності 
в Україні та принципів, на яких вона основана; інноваційних підходів до технології 
виробництва продукції аквакультури,  особливостей фінансового, наукового, матеріально-
технічного забезпечення інновацій в сфері аквакультури.  

4. Мета та цілі дисципліни

http://znau.edu.ua/fakulteti/fakultet-lisovogo-gospodarstva/m-about-odzp/m-sklad-odzp
http://znau.edu.ua/fakulteti/fakultet-lisovogo-gospodarstva/m-about-odzp/m-sklad-odzp
http://10.0.2.12/course/view.php?id=2601


 
Метою навчальної дисципліни. Метою навчальної дисципліни «Інноваційні 

технології в рибництві» є: 
− надання студентам знань щодо інновацій, їх видів та різновидів, інноваційної 

діяльності та її особливостей в різних галузях виробництва, техніки, управління та 
суспільного життя; 

− ознайомлення студентів з сучасними інноваційними технологіями, прийомами та 
методами, які застосовуються при організації та веденні рибництва; 

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

− ознайомлення з можливими ризиками щодо раціонального природокористування 
та охорони довкілля при запровадженні інновацій в аквакультурі. 
 

4. Організація навчання 
4.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 
Денна Заочна 

Лекції 20 4 
Практичні  26 10 
Самостійна робота 94 126 
Індивідуальне завдання 10 10 
Всього: 150 150 

 
4.2. Формат дисципліни 

Поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного навчання через 
систему Moodle, сервер відеоконференцій Zoom, Telegram. Для заочної форми навчання 
поєднано очний та дистанційний формати викладання дисципліни. У дистанційному 
форматі буде проведено консультації, здійснено контроль виконання завдань та 
відпрацювань пропущених занять тощо. 

Змішаний (поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного 
навчання через систему Moodle). Для заочної форми навчання можливим є поєднання 
очного та дистанційного форматів викладання дисципліни. 
 

4.3. Тематичний план начальної дисципліни 
 

№
 з/

п 

Те
ма

 Назва теми 
Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

Модуль 1. Інноваційні технології в рибництві 

Змістовний модуль 1. Зміст та поняття інновацій та інноваційної діяльності 

1. Т1 Зміст та поняття інновації та інноваційної діяльності. 
Види інновацій. Класифікація інновацій. 10 12 

2. Т2 Законодавчо-нормативне забезпечення інноваційної 
діяльності в Україні. 12 14 

3. Т3 Економічне забезпечення інновацій в аквакультуру. 
Джерела та особливості фінансування та кредитування 
інновацій в аквакультуру. 

6 18 

4. Т4 Нормативно-правове регулювання інновацій в сфері 
аквакультури в Україні. 12 16 

Змістовний модуль 2. Інноваційні технології в аквакультурі. 



5. Т5 Біологічні, технічні, економічні передумови інновацій в 
аквакультуру. 

12 
12 

6 
6 

6. Т6 Види інновацій в аквакультурі: сучасні та перспективні 
на майбутнє. Інноваційні рибні кластери в Україні та в 
світі. 

8 
8 

6 
6 

7. Т7 Ставкове рибництво на інноваційній основі. 10 
10 

6 
12 

8. Т8 Інноваційні технології природоохоронного спрямування 
в аквакультурі. 

8 
 

4 
 

9.  Змістовний модуль 3. Інноваційні технології в 
марикультурі.   

10. Т10 Інновації в марикультурі. 2 
8 
10 
 

4 
4 
8 

11. Т11 Інноваційні технології вилову морських риб. 12 
10 

15 
15 

Разом: 150 150 
 

4.4. Система оцінювання та вимоги 
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Лекції 0,25 10 2,5 

Практичні заняття 1 13 13 

Самостійна робота 1 14 14 

Модульна контрольна робота* 12 2 24 

Індивідуальні завдання 6,5 1 6,5 

Разом: - 60 

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.  

**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. 

5. Результати навчання 
В процесі викладання дисципліни студенти за результатами навчання зможуть 

досягти наступних результатів навчання: 



РН06.  Оцінювати та встановлювати зв'язки сучасних досягнень світового виробництва та 
передових технологій з водних біоресурсів та аквакультури. 
РН011. Демонструвати вміння виконувати технологічні процеси у водних біоресурсах та 
аквакультурі при виробництві високоякісної продукції аквакультури. 
РН013. Виконувати проектування та моделювання для розроблення і реалізації проектів та 
технологічних процесів з водних біоресурсів та аквакультури, використовуючи належне 
програмне забезпечення та знання як аналізувати та відображати результати. 
РН015. Вдосконалювати результати досліджень, оцінювати ефективність виробництва та 
впроваджувати у виробництво перспективних новітніх технологій і проведення їх 
тестування. 

6. Пререквізити 
Вихідний рівень знань та умінь, якими має володіти студент, приступаючи до 

вивчення дисципліни «Інноваційні технології в рибництві» визначається вивченням в 
попередніх семестрах таких дисциплін, як:  гідробіологія, біоресурси гідросфери, 
біологічні основи рибництва, їхтіопатологія, перспективні об'єкти аквакультури, 
пасовищна аквакультура. 

 
7. Політика дисципліни 

Викладач та всі здобувачі, що вивчають цей курс, зобов’язуються дотримуватись 
таких положень: «Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення 
плагіату в ЖНАЕУ», «Порядок формування рейтингу успішності студентів ЖНАЕУ для 
призначення академічних стипендій» та розуміють, що за їх порушення несуть особисту 
відповідальність. 

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). 

 
8. Технічне та програмне забезпечення 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 
засобами, і передбачають використання презентацій на основі ПЗ «Microsoft Power Point». 

Практичні заняття забезпечені приладами та засобами, за допомогою яких можуть 
бути змодельовані особливості процесів забруднення атмосферного повітря (юлайзер), 
водного середовища та ґрунтового покриву (вимірювальна лабораторія Поліського 
національного університету). 

 
9.  Література, необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

 
Базова: 

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.Євтушенко М.Ю. Методика дослідної справи у рибництві. Методичний 
посібник\\  М.Ю. Євтушенко, П.Г. Шевченко. − К., 2005. –  44 с.  

5. Інноваційні технології в рибництві: навчально-методичний посібник /О.М. 
Маменко С.В. Портянник О.В. Щербак; Харківська державна зооветеринарна академія - 
Харків, 2017. - 320 с. 

6. Маменко О.М., Портяник С.В. Робоча програма навчальної дисципліни 
«Інноваційні технології в рибництві» / ХДЗВА − Харків, 2020. −18 с. 

7.Моисеев П.А. Биологические ресурсы Мирового океана. – М.: Агропромиздат, 
1989. –368 с.  

8.Привезенцев Ю. А. Интенсивное прудовое рыбоводство: Учебник для вузов. - М.: 
Агропромиздат, 1991. - 368 с. 

9.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. 
Федоренко, В.В. Герасимчук  та ін. //− К.: Простобук, 2016. – 119 с.  

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

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

Вища освіта, 2005. −  351 с. 
14. Управління інноваціями: навч. посіб. для студентів ВНЗ / Н. І. Чухрай, 

Л. С. Лісовська ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів: 
Вид-во Львів. політехніки, 2015. — 280 с. : іл. — Режим доступу: . — Бібліогр.: с. 251—
255 (50 назв). — ISBN 978-617-607-769-5. 

15. 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. 

 
Додаткова: 

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. 

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 
reservoirs. Challenge Program on Water and Food - Aquatic Ecosystems and Fisheries Review 
Series 1, Theme 3 of CPWF. Cairo, WorldFish Center. 139 pp.  

7.Kouba, A. Intensification of juvenile crayfish culture ([Интенсивное выращивание 
молоди раков) / A. Kouba. — Vodnany : University of SouthBohemia in Ceske Budejovice, 
Faculty of Fisheries and Protection of Waters, 2011. — 105 p. 
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