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Силабус дисципліни 
“ СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ІХТІОПАТОЛОГІЇ ” 

 
1. Профіль дисципліни 

 
 
 
Кафедра  - Біоресурсів, 

аквакультури та 
природничих наук 

Освітній ступінь – магістр 
Галузь знань: 20 – Аграрні науки та продовольство 
Спеціальність: 207 «Водні біоресурси та аквакультура» 
Освітньо-професійна програма – одні біоресурси та 
аквакультура 
Кількість кредитів – 3  
Загальна кількість годин – 120 
Рік підготовки, семестр – 2 рік, 3 семестр 
Компонент освітньої програми: вибіркова 
Цикл підготовки: професійний 
Мова викладання: українська 

 
2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) Світельський Микола Михайлович, к.с.-г.н., доцент 

Профайл викладача (-ів) http://znau.edu.ua/fakulteti/fakultet-lisovogo-
gospodarstva/m-about-odzp/m-chief-odzp 

Контактна інформація моб. тел. - (097) 24-33-753;  
e-mail: svitmm71@ukr.net 

Сторінка курсу в 
Moodle  

Консультації Онлайн консультація через Viber щосереди з 12.00 до 
16.00 

 

3. Анотація до дисципліни 
Дисципліна «Сучасні проблеми іхтіопатології» є вибірковою дисципліною циклу 

професійної підготовки фахівців зі спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура», 
що забезпечує формування цілісних знань в галузі іхтіопатології, необхідні для прийняття 
правильних рішень щодо профілактики захворювань риб і лікування їх за будь-якої 
технології рибоводно процесу. 

 
4. Мета та цілі дисципліни 

Мета викладання дисципліни: вивчення здобувачами освітнього рівня хімічного 
складу гідробіонтів, особливості перебігу метаболічних процесів, які лежать в основі 
життєдіяльності в організмі водних тварин, на різних стадіях їх розвитку відповідно до 
сезонного характеру. 

Завдання вивчення дисципліни: - познайомити студентів із сучасними проблемами, 
пов’язаними зі збудниками інвазійних захворювань гідробіонтів (препарати і живий матеріал), 
патологічними змінами та клінікою захворювання у господарів; освоєння іхтіопатологічних 
методик дослідження риб і безхребетних, збору, фіксації та забарвлення паразитологічного 
матеріалу; підготувати студентів до застосування отриманих знань з іхтіопатології при здійсненні 
конкретних досліджень і їх інтерпретації відповідно до сучасного рівня розвитку науки. 

 
  



Після освоєння дисципліни студенти мають мати наступні компетентності:  
Загальні: 
ЗК05. Прагнення до збереження навколишнього природного середовища. 
ЗК06. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями  
Спеціальні: 
СК06. Здатність виявляти та використовувати фізіолого-біохімічні зміни, що 
відбуваються в організмі гідробіонтів забезпечення ефективності рибницьких 
технологічних процесів у водних біоресурсах та аквакультурі. 

Організація навчання 
4.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 
Денна Заочна 

Лекції 22  
Практичні  26  
Самостійна робота 72  

4.2. Формат 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. 

4.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з/

п 

Те
ма

 

Назва теми 
Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

1 Т1 Ознаки захворювання і захисні реакції організму риб при 
патологічних явищах 6  

2 Т2 Бактеріальні та вірусні хвороби риб. Мікози риб.  6  
3 Т3 Протозойні захворювання риб. 8  
4 Т4 Інвазійні хвороби риб: гельмінтози, крустацеози, гірудінози й ін.  8  
5 Т5 Риби як переносники хвороб людини і тварин.  4  
6 Т6 Незаразні хвороби риб.  4  
7. Т7 Профілактика (попередження) і терапія (лікування) хвороб риб 

в рибоводне господарство.  4  

8 Т8 Методи запобігання занесення заразного початку в водойми. 
Карантинізація. Дезінфекція.  4  

9 Т9 Сучасні способи і особливості боротьби з хворобами риб в 
господарствах індустріального типу - садкових, басейнових, із 
замкненим водопостачанням тощо. 

4  

Разом: 48  
4.4. Система оцінювання та вимоги 

Вид заняття 
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Участь у роботі впродовж семестру / екзамен – 60/40 
Лекції 2 11 22 
Практичні заняття 2 13 26 
Модульна контрольна робота* 12 1 12 
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. 
 

5. 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. 

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

вивчення даної дисципліни визначається вивченням в попередніх семестрах таких 
дисциплін – «Зоологія», «Іхтіологія», «Іхтіопатологія», «Гідробіологія» 

7. Політики 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 (за потреби) 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, 
і передбачають використання презентацій. 

 
9.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

Базова  
1. Бауэр О.Н. Болезни прудовых рыб / Бауэр О.Н., Мусселиус В.А., Стрелков Ю.А. – М., 
1981. – 319 с.   
2. Биологические препараты и химические вещества в аквакультуре / [Давыдов О.Н., 

Абрамов А.В., Куровская Л.Я. и др.]. – К. : Логос, 2009. – 305 с.   
3. Быховская-Павловская И.Е. Паразиты рыб. Руководство по изучению / И.Е. 

БыховскаяПавловская. – Л. : Наука, 1985. – 120 с.   
4. Ведемейер Г.А. Стресс и болезни рыб / Ведемейер Г.А., Мей- ер Ф.П., Смит Л. – М. : 

Легк. и пищ. пром–сть, 1981. – 127 с.   
5. Вовк Н.І., Божик В.Й. Іхтіопатологія. – Київ: «Агроосвіта». – 2014. – 308 с.   
6. Гаєвська А.В. Паразитологія та патологія риб. Енциклопедичний словник–довідник /  
А.В. Гаєвська. – К. : Наук. думка, 2004. – 360 с.   
7. Грищенко Л.И. Болезни рыб и основы рыбоводства / Грищенко Л.И., Акбаев М.Ш., 

Васильков Г.В. – М. : Колос, 1999. – 455 с.  8. Давыдов О.Н. Болезни пресноводных рыб 
/О.Н. Давыдов, Ю.Д. Темниханов. – К., 2004.  

– 542 с.   
9. Иванов А. А. Физиология рыб / А.А. Иванов. – М. : Мир, 2003. – 284 с.   



10. Иванова Н.А. Атлас клеток крови рыб / Н.А. Иванова. – М. : Легк. и пищ. пром-сть, 
1983. – 300 с.  11. Ихтиопатология / [Головина Н.А., Стрелков Ю.А., Воронин В.Н. и 
др.]. – М. : „Мир”, 2007. – 447 с.   

12. Канаев А.И. Ветеринарная санитария в рыбоводстве / А.И. Канаев. – М., 1985. – 278 с.   
13. Лабораторный практикум по болезням рыб / под ред. Мусселиус В.А. – М. : Легк. и 

пищ. пром-сть, 1983. – 296 с.   
14. Лукьяненко В.И. Иммунобиология рыб / Б.И. Лукьяненко. – М., 1989. – 364 с.   
15. Микитюк П.В. Хвороби прісноводних риб / П.В. Микитюк, О.М. Якубчак. – К. : 

“Урожай”, 1992. – 157 с.   
16. Микозы и микотоксикозы рыб / [Исаева И.М., Давыдов О.Н., Дудка И.А. и др.]. – К., 

1995. – 168 с.   
17. Наконечна М.Г. Хвороби риб з основами рибництва / Наконечна М.Г., Петренко О.Ф., 

Постой В.П. – К. : „Науковий світ”, 2003. – 221 с.   
18. Нейш Г. Микозы рыб / Г. Нейш, Г. Хьюз. – М. : Легк. и пищ. пром-сть, 1984. – 95 с.   
19. Секретарюк К.В. Ветеринарна санітарія і гігієна в рибництві / Секретарюк К.В., Данко  
М.М., Стибель В.В. – Львів, 2002. – 177 с.   
20. Физиология риб. / [Дехтярьов П.А., Євтушенко М.Ю., Шерман І.М.]. – К: „Аграрна 

освіта, 2008. – 342 с.   
21. Щербина А.К. Болезни рыб / А.К. Щербина. – К. : Урожай, 1973. – 430 с.   

 
Допоміжна 

1. Брагинский Л.П. Экологическая експертиза причин массовой гибели риб / Л.П. Брагинский, 
О.Н. Давыдов. – К. : Ин-т зоологии НАН Украины, 1996. – 127 с.   
2. Бучацкий Л.П. Вирусные инфекции морских и пресноводных животных / Л.П.  
Бучацкий. – К. : Ноосфера, 1994. – 130 с.   
3. Вовк Н.І. Іхтіопатологічні дослідження – важлива складова біомоніторингу водойм /  
Н.І. Вовк // Рибогосподарська наука України. – 2009. – № 3. – С. 106–108.   
4. Вовк Н.И. Ихтиопатологический мониторинг внутренних водоемов Украины / Н.И.,  
Бучацкий Л.П., Пирус Р.И. // Проблеми іхтіопатології : І Всеукр. конф., 2001 г. : тезисі докл. – 

К., 2001. – С. 31– 36.   
5. Вовк Н.І. Мікрофлора риб та деякі аспекти її формування / Н.І. Вовк // Рибне господарство. 

– 2001. – Вип. 59–60. – С. 136–141.   
6. Вовк Н.І. Актуальнi проблеми iнфекцiйних хвороб прiсноводної та морської аквакультури / 

Н.І. Вовк, Л.П. Бучацький // Вет. мед. України. – 2000. – № 4. – С. 46–47.   
7. Вовк Н.І. Гепатикольоз риб та небезпека його поширення у рибогосподарських водоймах 

України / Н.І. Вовк, О.В. Жемердей, В.І. Мала // Рибогосподарська наука України. – 2007. – № 1. 
– С. 64–67.  
8. Давидов О.М. Сучасні аспекти оздоровлення риб в аквакультурі / О.М. Давидов. – К. : 

Інститут зоології НАН України, 1998. – С. 79–84.   
9. Догель В.А. Зоология беспозвоночных : учебник для ун-тов // В.А. Догель ; под ред. проф. 

Полянского Ю. И. – [7–е изд., перераб. и доп.]. – М. : Высш. шк., 1981. – 606 с., ил.   
10. Загальна епізоотологія / [Ярчук Б.М., Вербицький П.І., Литвин В.П. та ін.], – Біла Церква, 

2002. – 655 с.  11. Исков М.П. Гепатиколез ерша и окуня / М.П. Исков // Ветеринария. – 1968. – № 
9. – С.  
50 – 52.   
12. Кенеди К. Экологическая паразитология / К. Кенеди. – М. : Мир, 1978. – 227 с.   
13. Майструк А.А. Інвазованість окуня (Perca fluviatilis) гельмінтами Triaenophorus nodulosus в 

озерах Шацького національного природного парку / А.А. Майструк, Н.І. Вовк // Теоретичні та 
практичні аспекти оології в сучасній зоології : ІV Міжнар. наук.-практ. конф. 5–8 жовт. 2011 р. : 
тезиси допов. – Київ–Канів, 2011. – С.143–145.   
14. Мікробіологія / [Сергійчук М.Г., Позур В.К., Вінніков А.І. та ін. ]. – К. : ВПЦ Київський 

університет, 2005. – 375 с.   
15. Ройт А. Основы иммунологии / А. Ройт. – М. : Мир, 1991. – 327 с.   
16. Секретарюк К.В. Паразитологічне інспектування промислових риб / К.В. Секретарюк,  
О.І. Стрижак. – М. : Універсум Паблішінг, 1997. – 85 с.   
17. Секретарюк К.В. Ветеринарна санітарія і гігієна в рибництві / Секретарюк К.В., Данко  
М.М., Стибель В.В. – Львів, 2002. – 177 с.   
18. Строганов Н.С. Экологическая физиология рыб / Н.С. Строганов. – М., 1962. – Т.1. – 444 с.   



19. Щелкунов И. С. Вирусология культивируемых рыб в России и государствах бывшего СССР 
/ И С. Щелкунов // Первый конгрес ихтиологов России: тезисы докладов. -  М. : Изд-во ВНИРО, 
1997. -  С. 396.
20. Щелкунов И.С. Исследования и разработки по диагностике и профилактике весенней 

виремии карпа в России / И.С. Щелкунов, С.Ф. Орешкова, Н.С. Аликин // Проблемы охраны 
здоровья рыб в аквакультуре : науч.-практ. конф. : тезисы. -  М. : Россельхозакадемия, 2000. -  С.

21. Щелку нова Т.Н. Некоторые свойства вируса, выделенного от карпов, больных некрозом 
жабр / Т.Н. Щелкунова, И.С. Щелкунов // Всесоюз. совещ. по паразитам и болезням рыб : тезисы 
докл. -  Л., 1979. -  С. 118-119. 22. Эндрюс К. Болезни рыб / Эндрюс К., Экселл Э., Керрингтон Н.
-  М. : Аквариум, 2005.

1. Наукова бібліотека Поліського національного університету http://lib.znau.edu.ua/iirbis2/
2. Навчально-інформаційний портал Поліського університету http://moodle.znau.edu.ua/
3. Джерела Інтернет.
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Гарант освітньої програми Микола СВІТЕЛЬСЬКИЙ

Анатолій ВИШНЕВСЬКИЙ

Силабус затверджений на засіданні кафедри 
Протокол № 1 від 27 серпня 2021 р.

Завідувач кафедри Микола СВІТЕЛЬСЬКИЙ

Обговорено та рекомендовано до затвердження навчально-методичною
комісією факультету
Ппотокол№ 1 від 31 севпня2021 о.

Олександр КРАПОК

http://lib.znau.edu.ua/iirbis2/
http://moodle.znau.edu.ua/
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