
ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ФАКУЛЬТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЕКОЛОГІЇ 
 
 

Силабус дисципліни 
“ ФЕРМЕРСЬКЕ РИБНИЦТВО ” 

 
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 – 4  
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 «Фермерське рибництво» є вибірковою дисципліною циклу 

професійної підготовки фахівців зі спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура», 
що забезпечує формування цілісних знань з питань теорії ведення рибогосподарської 
діяльності в умовах фермерського господарства з використанням бази даних із дисциплін 
фундаментальної та прикладної підготовки, відповідно до конкретних умов. 

 
4. Мета та цілі дисципліни 

Мета дисципліни «Фермерське рибництво» - набуття студентами цілісної системи 
знань з питань теорії ведення рибогосподарської діяльності в умовах фермерського 
господарства з використанням бази даних із дисциплін фундаментальної та прикладної 
підготовки, відповідно до конкретних умов. 

Основним завданням є: складати бізнес-план рибоводної ферми, в якій поєднані 
різні форми господарювання, використовувати закономірності впливу на риб екологічних 
чинників водного середовища, біологічної продуктивності кормових гідробіонтів і методів 
її формування у водоймах різного цільового призначення. 

 
Після освоєння дисципліни студенти мають мати 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 

 
Організація навчання 

4.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 
Лекції 22  
Практичні  26  
Самостійна робота 78  

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 Рибне господарство, як складова частина продовольчого ринку 2  
2 Т2 Соціально-економічні та організаційно-правові засади 

фермерського господарювання 6  

3 Т3 Ресурсні можливості фермерського рибного господарства 
України 4  

4 Т4 Структура та розміри фермерського господарства в світі та 
Західній Європі 6  

5 Т5 Досвід фермерського рибного господарства у формуванні 
ринку рибогосподарської продукції в Україні 2  

6 Т6 Основні форми рибогосподарської діяльності фермерського 
рибного господарства 2  

7. Т7 Роль полікультури риб у підвищенні рибопродуктивності 
ставів при ставовому та присадибному рибництві. 
Культивування додаткових та нетрадиційних видів риб в 
умовах фермерського господарства 

12  

8 Т8 Інтегровані форми ставового рибництва.  6  
9 Т9 Індустріальне форелівництво та осетрівництво. 4  
10 Т10 Вплив факторів середовища на ефективність зимівлі риб 4  
  Рибоводно-економічна ефективність інтегрованої форми 

ведення фермерського рибного господарства   

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 – «Аквакультура природніх та штучних водойм», «Годівля риб», «Розведення 
риб». 

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. Л іт е р а т у р а  нео бх ідн а  д л я  в и в ч е н н я  н а в ч а л ь н о ї  д и с ц и п л ін и  
Базова
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- 114 с.
12. Наукове обгрунтування раціональної годівлі риб: Довідково-навч. посібник / І. М. 

Шерман, М. В. Гринжевський, Ю. О. Желтов та ін. - К.: вища освіта, 2002. - 127 с.: іл, с.: 119- 
124.

13. Шерман 1.М., Гринжевський М.В., Грициняк 1.1., Розведення і селекція риб. - 
Рівне: ДУВГП. 2002. -246 с.: іл. 38, с.: 165.

14. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб. М.: Пищевая промышленность,
1966., 76 с.

15. Никольской Г. В. Экология рыб,-М.: Высш. школа, 1963, 368 с.
Допоміжна
1. Паламарчук М. М., Географія України: Підр. для серед, шк. - 3-тє вид., перероблене і 
доповнене. - К.: Освіта, 1992. - 159 с.: іл. карти. - с.: 34-35.
2. Сборник нормативно-технологических документов по товарному рыбоводству. Т 2, М. 
1986.
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Кутиковой, Я.И. Старобогатова. - Л.: Гидрометеоиздат. - 1977. -  508 с.
4. Мордухай-Болтовский Ф. Д. Материалы к среднему весу водных беспозвоночных 
бассейна Дона ((Тр. Проблем, и темат. совещ. Проблемы гидробиологии внутренних вод. - 
М.: Изд-во АН СССР. - 1954. - с. 223-241.
5. Богатова И. Б. Рыбоводная гидробиология. - М.: Пищевая промышленность, - 1980. - 360 
с.
6. Кражан С. А., Лупачева Л. И. Естественная кормовая база водоемов и методы ее 
определения при интенсивном ведении рыбного хозяйства, (справочный материал для 
работников прудовых хозяйств УССР). - Львов: УААН. - 1991. -  102 с.
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