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Силабус дисципліни 
«Аквапоніка в рибництві» 

 
1. Профіль дисципліни 

 
 
 
 
 
Кафедра рослинництва 

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

 
2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) Сладковська Тетяна Анатоліївна, доцент кафедри 
рослинництва, кандидат с.-г. наук, доцент 

Профайл викладача (-ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-about-
roslynnytstva/m-sklad-roslynnytstva/sladkovska-tetyana-
anatolijivna 

Контактна інформація Тел.: +38(097)9725409, E-mail: tsladkovska@gmail.com  
Сторінка курсу в Moodle http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=2492 

Консультації Онлайн консультація в Zoom, Viber  щосереди  з 15.00 до 
18.00 

 
3. Анотація до дисципліни 

Курс «Аквапоніка в рибництві» є вибірковою навчальною дисципліною циклу 
професійної підготовки здобувачів освітнього ступеню магістр. Дисципліна 
викладається в 2-му семестрі першого року навчання, розрахована на 120 годин (4 
кредити) на денній формі навчання і має 11 лекційних занять, 13 практичних занять; 
формою підсумкового контролю є залік.  

Дисципліна відіграє значну роль в процесі сучасної підготовки студентів та 
спрямована на освоєння ними новітніх світових технологій в аквапоніці, ознайомлення 
з світовими науковими досягнення вирощування рослин та розведенням риб в умовах 
штучної екосистеми.  

4. Мета та цілі дисципліни 
Метою навчальної дисципліни є набуття студентами знань і умінь, які необхідні 

висококваліфікованому спеціалісту для організації науково-обґрунтованих заходів щодо 
вирощування рослин та розведенням риб в умовах штучної екосистеми.  

 У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
 знати: новітні світові тенденції розвитку аквапонних систем, а також їх сучасне 
технічне забезпечення; 
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 вміти: оцінювати потенційні можливості сучасної аквакультури; проводити аналіз стану 
системи, обґрунтовувати і вибирати систему заходів з її регулювання з урахуванням умов 
та господарсько-фінансових можливостей; оцінювати трудові, технічні, енергетичні та 
інші матеріальні ресурси господарства та раціонально їх використовувати; науково 
обгрунтувати доцільність того чи іншого технологічного заходу чи їх системи, що 
впроваджені і дали позитивний ефект в інших країнах світу; планувати виконання 
окремих технологічних процесів у часі та просторі; проводити комплексний аналіз стану  
об’єкта та ефективно його використовувати. 
 

Компетентності, на формування яких націлена дисципліна: 
ЗК02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  
ЗК06. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
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  
Лабораторні 26  

Самостійна робота 76  

 
5.2. Формат дисципліни 

Формат проведення дисципліни 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. 

Вид контролю: іспит 
 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 
 

№
 з/

п 

Те
ма

 

Назва теми 
Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

МОДУЛЬ 1. Наукові основи створення аквапонних систем 
Змістовий модуль 1. Наукові основи створення аквапонних систем 

1 Т1 Аквапоніка – інноваційна високотехнологічна 
сільськогосподарська технологія. 2 

 2 Т2 Аквапонні системи та обладнання. 2 
3 Т3 Біохімічний цикл азота в штучній екосистемі 2 
4 Т4 Аквакультура в рециркуляційних аквакультурних системах. 4 
  Разом за ЗМ1: 10  
  Змістовий модуль 2. Особливості створення аквапонних систем  

 5 Т5 Особливості екології промислових видів риб в штучних 
системах. 4 



  Культивування рослин в аквапонних системах. 2 

 
  Фізіологія водного та мінерального живлення рослин. 2 
  Основи підбору рослин для аквапонних систем. 2 
  Світовий досвід використання аквапонних систем. 2 

Разом за ЗМ2: 12  
Разом: 22  

 
5.4. Система оцінювання та вимоги 

 

Загальна система 
оцінювання 
дисципліни 

При вивченні дисципліни застосовується поточний, модульний та 
підсумковий семестровий форми контролю. Також, передбачено 
обов’язковий контроль засвоєння навчального матеріалу 
дисципліни, віднесеного на самостійну роботу. 
Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю 
здобувачів вищої освіти, усне опитування, письмовий контроль, 
тестовий контроль, виконання навчальних та індивідуальних 
завдань. 
Поточний контроль здійснюється під час лабораторних. Основне 
завдання поточного контролю – перевірка рівня підготовленості 
студентів до виконання конкретної роботи. 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид заняття 

Максимальна 
кількість 
балів за 

одиницю 

Модуль 1 

Кількість одиниць 
Максимальна 

кількість 
балів 

Лекції 0,5 22 11 
Практичні 
заняття 0,5 26 13 

Самостійна 
робота 0,2 76 16 

Модульна 
контрольна 
робота 

20 1 20 

Разом: 60 
Поточний контроль знань здобувачів вищої освіти проводиться 
в усній, письмовій та дистанційній формах (опитування за 
результатами опрацьованого матеріалу). 
Модульний (рубіжний) контроль здійснюється після вивчення 
студентами логічно завершеної частини програми навчальної 
дисципліни. 
Підсумкова кількість балів, набрана студентами за виконання 
завдань з самостійної роботи, є однією з складових поточної 
успішності з дисципліни і за виставленні загальної кількості балів 
за поточну успішність додається з балами, одержаними за 
виконання інших видів поточної навчальної роботи. 
Підсумковий семестровий контроль з дисципліни є обов’язковою 
формою контролю навчальних досягнень здобувачів вищої освіти. 
Він проводиться в усній або письмовій формі у вигляді іспиту. 
Включає екзаменаційні білети, або тестування на платформі 
Moodle. Екзаменаційні тести та білети охоплюють програму 



навчальної дисципліни. 
Терміни проведення підсумкового семестрового контролю 
встановлюються графіком навчального процесу, а обсяг 
навчального матеріалу, який виноситься на підсумковий 
семестровий контроль, визначається робочою програмою 
дисципліни. 
Сумарна кількість рейтингових балів за вивчення дисципліни за 
семестр розраховується як сума балів, отриманих за результатами 
поточного та підсумкового семестрового контролю. Максимальна 
сума балів за семестр складає 100 балів. 
Набрана кількість рейтингових балів є основою для оцінки знань 
студента за шкалою. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 
за всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною 
шкалою 

для екзамену, 
курсового 
проекту 

(роботи), 
практики 

для заліку 

90–100 А відмінно 

Зараховано 
82–89 В добре 74–81 С 
64–73 D задовільно 60–63 Е 

35–59 FX 

незадовільно 
з можливістю 
повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 

0–34 F 

незадовільно 
з 

обов’язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

  

Умови допуску до 
підсумкового 
контролю 

Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що 
студент має певні знання, передбачені в силабусі, 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 лабораторних/ контрольних/ 
індивідуальних завдань, роботи значно формалізовано: є 
відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи 
та взаємозв’язків з іншими дисциплінами. Максимальна кількість 
балів становить 60. Мінімальна кількість балів, набраних 
студентом, складає 60 % від максимальної кількості балів, 
отриманих під час вивчення дисципліни – 36 балів. 
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. 

Критерії оцінювання 

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 навчальної роботи, для оцінювання якої призначається 
60 балів, та рейтингу підсумкового контролю – 40 балів. 
Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у 
випадку складання екзамену, дорівнює 24. Максимальна можлива 
кількість балів, отриманих на екзамені – 40. 
Підсумкові бали за екзамен складаються із суми балів за відповіді 
на тестові питання чи питання у білеті. 
Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних 
за результатами поточної та підсумкової перевірки успішності, 
дорівнює 60 балів. 

 
 

6. Результати навчання 
Очікувані результати навчання з дисципліни 

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 
Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

студент повинен знати: 
- роль рослинництва у збільшенні виробництва екологічно чистої сільськогосподарської 
продукції та забезпечення тваринництва якісними і дешевими кормами;  
- причини, які стримують збільшення виробництва продукції рослинництва; 
- наукове та матеріальне забезпечення сільськогосподарського виробництва; 
- програмування, прогнозування і планування врожайності; 
- біологічні особливості аквакультури; 
- сучасний стан біоресурсівв. 
 

8. Політики дисципліни 
Для одержання високого рейтингу необхідно виконувати наступні умови: 
− відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за 
погодженням із деканом факультету); 

– списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 
використанням мобільних девайсів). Реферати повинні мати коректні текстові посилання 
на використану літературу; 

− своєчасно виконувати навчальні завдання; 
– самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 
застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

– посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 
відомостей; 



г

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 
творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

Засвоєння пропущеної теми лекції з поважної причини перевіряється під час 
складання підсумкового контролю. Пропуск лекції з неповажної причини 
відпрацьовується студентом (співбесіда, реферат тощо).

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби)
Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, і 
передбачають використання презентацій. Практичні заняття проводяться в навчальних 
аудиторіях.

6 .

7.

10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни
1. Dudley David Н. Aquaponics for Profit: Earn Extra Money or Create a Successful 

Commercial Business. Lightning Source Inc, 2017. 746 s.
2. Dudley David H. Aquaponics: Design Plans, Construction, Operation, Income. Lightning 

Source Inc. 2018
3. Dudley David H. Aquaponic Design Plans Everything You Need to Know, from Backyard 

to Profitable Business. Howard Pub Co Inc. 2019. 600 s.
4. Nick Brooke Aquaponics for Beginners: How to Build your own Aquaponic Garden that 

will Grow Organic Vegetables. 2018. 296 s.
5. Adrian Southern, Whelm King The Aquaponic Farmer: A Complete Guide to Building and 

Operating a Commercial Aquaponic System. 2017. 304 s.
Simon Goddek Aquaponics Food Production Systems: Combined Aquaculture and 
Hydroponic Production Technologies for the Future. 2019. 635 s.
Recirculating Farms Coalition. “Fromm Out o f the Blue, Green Farming.” Recirculating 
Farms, May 2013. Retrieved April 30, 2019, from https://www.recirculatingfarms.org/wp- 
content/uploads/2013/06/RFCrepo rt_FINAL-FINAL.pdf

8. Bradley, Kirsten. “Aquaponics: a brief history.” Milkwood, January 20, 2014. Retrieved 
April 30, 2019, from https://www.milkwood.net/2014/01/20/aquaponics-a-brief-history/

9. Turner, Bambi. “How Hydroponics Works.” How Stuff Works, (n.d.). Retrieved April 30, 
2019, from https://home.howstuffworks.com/lawn-garden/professional- 
landscaping/hydroponics.htm

10. Sawyer, JD. “Aquaponics: Growing Fish and Plants Together.” Colorado Aquaponics, 
(October 2013. Retrieved April 30, 2019, from 
https://fisheries.tamu.edu/files/2013/10/Aquaponics-Growing-Fish-and-Plants- 
Together.pdf

11. Recirculating Farms Coalition. “Better Fish Farming.” Recirculating Farms Coalition, 
February 2017. Retrieved April 30, 2019, from https://www.betterfishfarming.org/
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