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Силабус дисципліни 
“ПАСОВИЩНА АКВАКУЛЬТУРА” 

 
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 – Водні 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) Панчишин Василь Зенонович, к.с.-г.н., старший 
викладач 

Профайл викладача (-
ів) 

http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-about-
roslynnytstva/m-sklad-roslynnytstva/panchishin-vasil-
zenonovich 

Контактна інформація Тел. +38 097-740-86-35, контактний E-mail: 
panch22@ukr.net 

Сторінка курсу в 
Moodle http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=2694 

Консультації Онлайн консультація через Zoom, Viber кожен четвер з 
13.00 до 17.00 

 
3. Анотація до дисципліни 

Дисципліна «Пасовищна аквакультура» є вибірковою дисципліною циклу 
професійної підготовки фахівців зі спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» 
що забезпечує формування цілісних знань щодо сучасних методів розведення цінних 
видів риб шляхом збільшення їх кормової бази.  

 
4. Мета та цілі дисципліни 

 
Метою дисципліни є підготовка майбутніх фахівців до самостійної виробничої та 

наукового-дослідної роботи у напрямку пасовищної аквакультури, а саме технології 
рибно-господарської експлуатації природних водойм (ріки, озера) та водойм 
комплексного призначення (водосховища, ставки, технічні водойма тощо). 

Основним завданням є: вивчення водного фонду рибогосподарських водойм 
України, їх класифікація та практичне значення для ведення рибного господарства в 
природних водоймах та водоймах комплексного призначення; вивчення біологічних, 
технологічних та організаційних основ вирощування цінних видів риб; вивчення методів 



та прийомів вирощування товарної риби; вивчення технологій природного та штучного 
відтворення риб цінних видів; вивчення методів та правил проведення інтродукції та 
акліматизації риб та кормових організмів в рамках рибно-господарської експлуатації 
природних водойм та водойм комплексного 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 

 
5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 
Лекції 22  
Практичні роботи 26  
Самостійна робота 78  

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 
 

№
 з/

п 

Те
ма

 Назва теми 

Кількість 
годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1. Т1 Вступ в дисципліну «Пасовищна аквакультура» 4  
2. Т2 Водний фонд України та його характеристика 4  
3. Т3 Біопродуктивність водойм та фактори які на неї впливають 6  

4. Т4 
Рибоводні підприємства, що заповнюють природні рибні 
запаси. Основні види та характеристика 6  

5. Т5 Полікультура та її інтеграція в пасовищну  6  
6. Т6 Інтродукція та акліматизація риб та кормових організмів 4  
7 Т7 Відтворення рибних запасів у природних водоймах 6  

8. Т8 Біотехніка виробництва та пасовищного вирощування 
прохідних та напівпровідних риб 6  

9. Т9 Біотехніка виробництва та пасовищного вирощування 
молюсків та ракоподібних 6  

Разом: 48  
 
 
 
 
 
 



5.4. Система оцінювання та вимоги 

Вид заняття 
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Участь у роботі впродовж семестру / залік – 60/40 
Лекції 1 11 11 
Лабораторні заняття 1 13 13 
Самостійна робота 16 1 16 
Модульна контрольна робота* 10 2 20 
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. 
 

6. 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. 

 
 

7. Пререквізити 
 Вихідний рівень знань та умінь, якими має володіти студент, приступаючи до вивчення 
даної дисципліни визначається вивченням в попередніх семестрах таких дисциплін – 
«Аквакультура природних та штучних водойм»,  «Іхтіологія» та «Годівля риб» 

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 

Основна:

1. Годівля риб: підручник: доп. М-вом аграрної політикиУкраїни / 1. М. Шерман та ін.; за 
ред. І. М. Шермана. Київ : Вища освіта, 2001. 269 с.
2. Пилипенко Ю.В. Екологія малих водосховищ.-Херсон:ОлдиПлюс, 2007. 351с.
3. Товстик В. Ф. Рибництво : навч. посіб. -  Херсон : Еспада, 2004. 272 с.
4. Шерман 1. М., Пилипенко Ю.В., Шевченко П.Г. Загальна іхтіологія: підручник. Київ : 
Аграрна освіта, 2009. 454 с.
5. Шерман і.М., Евтушенко M.Ю. Теоретичні основи рибництва: підручник -  Київ, 2011. 
499 с.

"“Допоміжна

1. Гринжевський М.В. Інтенсифікація виробництва продукції аквакультури у внутрішніх 
водоймах України. Київ : Світ, 2000. 188 с.
2. Фізіологія риб: практикум / П. А. Дегтярьов, І. М. Шерман, Ю. В. Пилипенко, О. О. 
Яржомбек, С. Г. Вовченко. Київ : Вища школа, 2001. 128 с.
3. Шерман 1. М., Євтушенко М.Ю. Теоретичні основи рибництва: підручник. Київ : 
Фітосоціоцентр, 2011. 484 с.
4. Шерман І. М., Корнієнко ß.O., Шевченко В.Ю. Осетрівництво: підручник. Херсон: 
Олді-плюс, 2011. 356 с. /

Викладач ПанчишинВ.З.

Гарант освітньої програми 

Декан факультету

Силабус затверджений на засіданні кафедри 
Протокол № 1 від « ЗО » серпня 2021 р.

JIvJ.M. Світельський) 

(A.B. Вишневський)

Завідувач кафедри _(М. М. Світельський)
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