
ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ФАКУЛЬТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЕКОЛОГІЇ 
 

 Силабус дисципліни 
«Лососівництво» 

1. Профіль дисципліни 
 
 
 

Кафедра  біоресурсів, 
аквакультури та 

природничих наук 

Освітній ступінь – другий (магістерський) 
Галузь знань: 20«Аграрні науки та продовольство» 
Спеціальність: 207 «Водні біоресурси та аквакультура» 
Освітньо-професійна програма «Водні біоресурси та 
аквакультура» 
Кількість кредитів – 4 
Загальна кількість годин – 120 
Рік підготовки, семестр – 2-й, 3-й 
Компонент освітньої програми: обов’язкова  
Цикл підготовки: професійний 
Мова викладання: українська 

 
2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) Федючка Микола Ілліч 

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

Контактна інформація +380977534436; mif_1963@ukr.net 
Сторінка курсу в Moodle http://10.0.2.12/course/view.php?id=2705 

Консультації 
На кафедрі «Водні біоресурси та аквакультура», онлайн 
консультація через Zoom, Viber щопонеділка, щосереди, 
щочетверга. 

 

3. Анотація до дисципліни 
Короткий опис курсу та його актуальність 

Лососівництво – це навчальна дисципліна, яка спрямована на оволодіння необхідними 
знаннями в області лососівництва, що дає змогу отримати сучасну наукову інформацію 
про лососівництво в аквакультурі або мультидисциплінарних контекстах. 
 

Мета та цілі дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни "Лососівництво" є: формування більш 
глибоких теоретичних і практичних знань по організаційній структурі лососівництва, 
навчичками обліку біологічних і біотехнічних особливостей різних видів лососевих та ін. 

 

4. 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 4 
Практичні / лабораторні 26 8 
Самостійна робота 72 108 

5.2. 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. 

 
5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

Теми лекцій та їх короткий зміст  

№
 з/

п 

Те
ма

 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

МОДУЛЬ 1. ЛОСОСІВНИЦТВО 

Змістовий модуль 1. . Індустріальні методи одержання потомства і підрощування 
молоді лососевих риб 

1. Т1 Обґрунтування та сучасний стан товарного 
лососівництва 

2 1 

2. Т2 Формування і утримання маточного матеріалу 
лососевих риб 

2 - 

3. Т3 Технологія одержання потомства лососевих риб 2 - 

4. Т4 Одержання життєстійкої молоді лососевих для 
потреб товарної аквакультури. 

2 - 

Змістовий модуль 2. Товарне вирощування лососевих риб у відкритих та закритих 
системах рибництва 

5. Т5 Товарне вирощування лососевих риб у садках. 2 1 

6. Т6 Товарне вирощування лососевих риб у басейнах 
річок. 

2 - 

7. Т7 Технологія вирощування лососевих риб в 
установках із замкненим водопостачанням 

2 - 

Змістовний модуль 3. Вирощування лососевих та спеціальні технології їх 
культивування 

8 Т8 Технологія вирощування форелі в 
господарствах індустріального типу 

2 - 



9 Т9 Технологія інтенсивного товарного вирощування 
в полікультурі лососевих риб. 

2 - 

10 Т10 Спеціальні технології культивування і збереження 
лососевих риб. 

2 - 

11 Т11 Хвороби лососевих риб при вирощуванні в 
господарствах індустріального типу.  

2 - 

Разом: 22 4 

 
 

Теми практичних занять 

№
 з/

п 

Те
ма

 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

МОДУЛЬ 1. ЛОСОСІВНИЦТВО 

Змістовий модуль 1. Індустріальні методи одержання потомства і підрощування 
молоді лососевих х риб 

1. Т1 Рибоводний інвентар і основні 
технологічні прийоми роботи з 
племінним матеріалом лососевих риб 

2 - 

2. Т2 Планування робіт зі штучного 
відтворення лососевих риб 

2  

3. Т3 Матеріально-технічна база і методи 
підрощування молоді лососевих риб для 
потреб товарних господарств 

2  

Змістовний модуль 2. Розведення лососевих риб 

4. Т4 Графіки достигання, ознаки, 
діагностика. 

2 - 

5. Т5 Отримання статевих продуктів, 
інкубація ікри. 

4 1 

6. Т6 Ембріогенез 2  

Змістовний модуль 3. Вирощування лососевих та спеціальні технології їх 
культивування 

7 Т7 Вирощування рибопосадкового 
матеріалу 

3 - 

8 Т8 Витримування передличинок та 
вирощування мальків 

3 1 

9 Т9 Зариблення ставів 3 - 

10 Т10 Вирощування живих кормів 3  

Разом: 26 8 

 



 
Самостійна робота  

№
 з/

п 

Те
ма

 

 Назва теми 

Кількість 
годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

 МОДУЛЬ 1. ЛОСОСІВНИЦТВО 

 Змістовий модуль 1. Індустріальні методи одержання потомства і 
підрощування молоді лососевих риб 

1 Т1 Обґрунтування та сучасний стан товарного лососівництва 6 10 

2 Т2 Формування і утримання маточного матеріалу лососевих 
риб 7 10 

3 Т3 Технологія одержання потомства лососевих риб 7 10 

4 Т4 Одержання життєстійкої молоді лососевих для потреб 
товарної аквакультури. 

6 9 

Змістовний модуль 2. Товарне вирощування лососевих риб у відкритих та 
закритих системах рибництва. 

5 Т5 Товарне вирощування лососевих риб у садках. 7 10 

6 Т6 Товарне вирощування лососевих риб у басейнах річок. 7 10 

7 Т7 Технологія вирощування лососевих риб в установках із 
замкненим водопостачанням. 

7 10 

Змістовний модуль 3. Вирощування лососевих та спеціальні технології їх 
культивування. 

8 Т8 Технологія вирощування форелі в господарствах 
індустріального типу. 

7 10 

9 Т9 Технологія інтенсивного товарного вирощування 
лососевих риб. 

7 10 

10 Т10 Спеціальні технології культивування і збереження 
лососевих риб. 7 10 

11 Т11 Хвороби лососевих риб при вирощуванні в 
господарствах індустріального типу 

4 9 

Разом 72 108 

 
  



5.4. Система оцінювання та вимоги 

Вид заняття 

 Модуль 1  

  

Лекції  1  11 11 
Практичні заняття  2  13 26  
Самостійна робота  10 1  10 
Модульна контрольна робота 13,0  1  13,0  

Разом:  -  60  

Примітка: 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 (60 балів). 

 

6. Результати навчання 
 
РН03 Відшукувати необхідну інформацію, використовуючи різноманітні ресурси: журнали, 
бази даних, відкриті дані та інші ресурси, аналізувати та оцінювати 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 
Знати:   

-біологію різних видів лососевих; 

 -біотехнологію розведення різних видів лососевих; 

 -структуру лососевих господарств різних типів; 

 -способи вирощування лососевих. 

Вміти: 
-застосовувати комплекс різноманітних біотехнічних прийомів на всіх етапах 
виробничого процесу;  

-користуватися обладнанням, інвентарем, іншими технічними засобами;  

-розробляти технологічні карти лососевого господарства; 

 -використовувати принципи заповідання територій;  

- 



8. Політики дисципліни 
Викладач та всі здобувачі, що вивчають цей курс, зобов’язуються дотримуватись 

таких положень: «Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення 
плагіату в «Поліському національному університеті», «Порядок формування рейтингу 
успішності студентів Поліського національного університету 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). 

 
9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 

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

та лабораторіях.  
 

 
10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

 

Базова  
1. Алимов С.І. Індустріальне рибництво: Підручник / С.І. Алимов, А.І. Андрющенко. - 

Севастополь: УМИ, 2011. - 685 с. 
2. Божик В. Й. Форелівництво як перспективна галузь рибництва /В. Й. Божик, Н. Є. Лисак, 

Г. Б. Цимбал // Сільський господар. – 2004. – № 11/12. – C. 31–34.  
3. Вдовенко Н. М. Сучасний стан та напрями розвитку рибного господарства в Україні / Н. 

М. Вдовенко // Економіка АПК. – 2010. – № 3. – C. 15–20.  
4. Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: підруч. для студ. ВНЗ / 

А. В. Яцик, Ю. М. Грищенко, Л. А. Волкова [та ін.];за ред. А. В. Яцика. – К. : Генеза, 
2007. – 357 c. 

5. Інтенсивні технології в аквакультурі: навч. посіб. / [Р. В. Коно-ненко, П. Г. Шевченко, В. 
М. Кондратюк, І. С. Кононенко]. – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 410 с.  

6. Кравчук Н.М., Гринжевський М.В., Пекарський А.В. Рекомендації з удосконаленням 
інтенсивної технології вирощування товарної риби з використанням математичних 
моделей основних рибоводних показників // Рибне господарство. – К.: Аграрна наука. 
– 2002. –вип. 61. –С. 9- 18. 

7. Тротяк О. М. Наукове забезпечення рибництва у внутрішніх водоймах України / О. М. 
Тротяк // Вісник аграрної науки. – 2006. – № 3/4. – C. 138 – 141.  

8. Фермерське рибництво /І. І. Грициняк, М. В. Гринжевський, О. М. Третяк [та ін.]. – К. : 
Герб, 2008.– 556, [2] c 

9. Проскуренко И.В. Замкнутые рыбоводные установки. - М.: Изд-во ВНИРО, 2003. - С. 
114-120. 

Додаткова 

1. Дітрів І.В. Тенденції і перспективи світового ринку риби та морепроду ктів / Вісник 
Миколаївського національного університету імені В.О. Сух о млинського. 2014. - Вип. 



2. - С. 62 -65 .
2. Коваленко ВО. Індустріальне рибництво / Коваленко ВО. Методичні вказівки до

самостійної робота студентів. К.: Аграр Медіа Груп , 2011. -  140 с.
3. Технології виробництва об’єктів аквакультури : навч. посіб [Андрущенко А. І., Алимов

С. І., Захаренко М. О., Вовк Н. І.]. -  К., 2006 .-3 3 6  с.
4. Кошелев Б.В. Изучение размножения рыб. / В сб.: Исследования размножения и развития

рыб: методическое пособие / Б.В. Кошелев. - М.: Наука, 1981. - С. 234-264.
5. Романенко В.Д. Биотехнология культивирования гидробионтов / В.Д. Романенко, Ю.Г.

Крот, Л.А. Сиренко и др. - К., 1999. - 264 с.
6. Шерман І.М. Розведення і селекція риб: Підручник / І.М. Шерман. - К.: БМТ, 1999. - 239

с.

Інформаційні ресурси

1. Сайт кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук
http://www.kbapn.znau.edu.ua

2. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на електронних
носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської обласної універсальної наукової 
бібліотеки ім. Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий бульвар, 
(0412) 37-84-33), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 
(http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, просп. Голосіївський, 3 +380 (44) 525-81-04) та інших 
бібліотек (на розсуд викладача).

3. Інстатуційний репозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, автореферати дисертацій та 
дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали конференцій, патенти, 
комп'ютерні програми, статистичні матеріали, навчальні об'єкти, наукові звіти).

Викладач

Гарант освітньої програми

Декан факультету

М икола ФЕДЮ ЧКА

М икола СВІТЕЛЬСЬКИИ

Анатолій ВИШ НЕВСЬКИИ

Силабус затверджений на засіданні кафедри 
Протокол №  І від "27” серпня 2021 р.

Завідувач кафедри біоресурсів, 
аквакультури та природничих наук икола СВІТЕЛЬСЬКИИ

Обговорено та рекомендовано до затвердження навчально-методичною 
комісією факультету екології і права 
ІІротокол№  1 в ід “З Г

Голова НМК факультету О лександр К РА П О К

http://www.kbapn.znau.edu.ua
http://www.lib.zt.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
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