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ЕКСПЛІКАЦІЙНІ ФОРМИ ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ 
БІОРЕСУРСІВ, АКВАКУЛЬТУРИ ТА ПРИРОДНИЧИХ 

НАУК ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОС 
«МАГІСТР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 207 «ВОДНІ 

БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА» 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Рибогосподарське законодавство 

(назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Рибогосподарське законодавство 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

Знання та розуміння предметної області та 
професійної діяльності. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

Загальна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 1-й курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

207 «Водні біоресурси та аквакультура» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

2-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Дисципліна «Охорона праці у рибництві» 

Викладач Бондарчук Наталія Валеріївна 
Кафедра 
(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра правознавства 

 

Результати навчання (уміння та навички): Студент повинен знати: сукупність напрямів 
охорони водних живих ресурсів, зокрема риб, та середовища їх існування, законодавчу та 
нормативно-правову базу охорони і використання рибних ресурсів, методи визначення 
правопорушень у цій сфері та шляхи вирішення проблем використання рибних ресурсів. 
 
Студент повинен вміти: опанувати напрями охорони рибних запасів України; пізнати 
законодавчу та нормативно-правову базу рибоохорони; вивчити систему рибоохорони 
України та методи визначення збитків, нанесених рибним ресурсам; знати відповідальність у 
разі порушення норм чинного законодавства у відповідній галузі пава. 
 

Короткий зміст дисципліни: Тема 1. Завдання, предмет і методи дисципліни 
«Рибогосподарського законодавства». Тема 2. Система охорони природного навколишнього 
середовища. Тема 3. Охорона рибогосподарських водойм від забруднення та інших шкідливих 
впливів. Тема 4. Охорона рибних ресурсів та біологічні основи регулювання промислового та 
інших видів рибальства. Тема 5. Принципи захисту риб та їх молоді від попадання до 
водозабірних споруд. Тема 6. Загальнодержавні законодавчі акти. Тема 7. Відомчі 
нормативно-правові документи з рибоохорони. Тема 8. Правове забезпечення регулювання 



промислового, аматорського та спортивного рибальства. Тема 9. Відповідальність за 
порушення законодавства з охорони рибних запасів та нанесення їм збитків. Тема 10. 
Методика визначення збитків, нанесених рибним ресурсам. 



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Гідробіоценологія 
(назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Гідробіоценологія 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел  

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

загальна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота. 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

магістр 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

207 «Водні біоресурси та аквакультура» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

2-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність підвищувати 
рівень своїх знань. 

Викладач Пінкіна Тетяна Василівна 
Кафедра 
(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Біоресурсів, аквакультури та природничих наук 

 
Результати навчання (уміння та навички): студент повинен знати основну зональність 
морських і прісних вод планетарного масштабу та водойм України: Чорного і Азовського 
морів, лиманів, річок, озер, водосховищ, ставів та інших акваторій з метою промислового їх 
використання; працювати з лабораторним обладнанням (колекціями, визначниками, 
оптичними приладами, тощо); самостійно визначати тварин різних систематичних груп, 
робити аналіз флори та фауни на рівні відділів та типів (а в межах вивченого – на рівні класів 
та інших таксонів) із водойм різних типів; вміти проводити кількісний облік організмів 
планктону та бентосу, для чого вміти визначати його чисельність та біомасу; використовувати 
здобуті у ході вивчення водних організмів знання для розробки заходів по збереженню та 
раціональному використанню біорізноманіття гідро біонтів як структурних компонентів 
гідробіоценозів. 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): Гідросфера та її 
екологічна зональність. Водна екосистема, її склад та місце у біосфері. Характеристика 
гідробіоценозів. Популяції гідробіонтів. Гідробіоценози як біологічні системи гідросфери. 
Видова різноманітність гідро біоценозів. Гідробіоценози перехідних екологічних зон 
(екотонів). Структура гідробіоценозів. Взаємини гідробіонтів в екосистемах. Роль вищих 
хребетних тварин у біологічних процесах. 
Результати оцінювання (форми, критерії): визначення можливостей охорони та 
відтворення структурних одиниць гідробіоценозів та закономірностей їх формування і 
використання; здатність оцінювати стан біорізноманітності видів гідробіоценозів різних 
водойм України для раціонального та ефективного їх використання.  
  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Аквапоніка у рибництві  

(назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Аквапоніка у рибництві 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована 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 
 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття, ситуаційні завдання 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 1 курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

207 «Водні біоресурси та аквакультура» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

2 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Необхідні базові знання біології, хімії, аквакультури, 
рослинництва. 

Викладач Сладковська Тетяна Анатоліївна 
Кафедра (яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Рослинництва 

 
Результати навчання (уміння та навички): 

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. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та лабораторних робіт) 
Лекційні заняття 22 год.: 

Тема 1. Аквапоніка – інноваційна високотехнологічна сільськогосподарська технологія. 
Тема 2. Аквапонні системи та обладнання. 
Тема 3. Біохімічний цикл азота в штучній екосистемі. 
Тема 4. Аквакультура в рециркуляційних аквакультурних системах. 
Тема 5. Особливості екології промислових видів риб в штучних системах. 
Тема 6. Культивування рослин в аквапонних системах. 
Тема 7. Фізіологія водного та мінерального живлення рослин. 
Тема 8. Основи підбору рослин для аквапонних систем. 
Тема 9. Світовий досвід використання аквапонних систем. 



Лабораторні заняття 26 год.: 
Лб. 1. Технологія рециркуляції  в аквакультурі 
Лб. 2. Гідропонні технології. 
Лб. 3. Бактерії в аквапонічних системах. 
Лб. 4. З’єднані системи аквапоніки 
Лб. 5. Ізольовані системи аквапоніки 
Лб. 6. Транспорт поживних речовин в аквапонних системах 
Лб. 7. Аеробні та анаеробні методи в аквапоніці 
Лб. 8. Моделювання аквапонних систем 
Лб. 9. Аквапоніка і органічне виробництво 
Лб. 10. Рослинні патогени в аквапонних системах та методи боротьби з ними 
Лб. 11. Smarthoods інтегровані мікросітки для аквапоніки 
Лб. 13. Ризики для водних організмів в аквапонних системах. 
 

 
Результати оцінювання (форми, критерії) 

Підсумковий контроль результатів навчання здійснюється на підставі проведення 
заліку у формі тестування за програмою навчальної дисципліни. Завдання дозволяють 
перевірити розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків 
між окремими розділами. 

Тестові питання теоретичного та практичного спрямування передбачають вирішення 
типових професійних завдань фахівця на робочому місці і дозволяють діагностувати рівень 
підготовки студента та рівень його компетентностей з навчальної дисципліни. 

Студент не може бути допущений до складання іспиту, якщо кількість балів, 
одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного контролю впродовж 
семестру, в сумі не досягла 36 балів. Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, 
одержаних за результатами підсумкової перевірки успішності, дорівнює 36 - 60 балам. 

Підсумкові бали за іспит (округлені до цілого числа.) складаються із суми балів за 
відповіді на тестові питання. Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом на 
іспиті дорівнює 24, максимальна можлива – 40. 

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 
іспиту та балів, отриманих під час поточного контролю. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Механіко-технологічні основи функціонування установок аквакультури 
 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Механіко-технологічні основи функціонування 

установок аквакультури 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел . 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 1-й курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

207 «Водні біоресурси та аквакультура» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

2-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Дисципліни «Механіко-технологічні основи 
функціонування установок аквакультури» 

Викладач Кухарець Савелій Миколайович 
Кафедра 
(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра механіки та інженерії агроекосистем 

 
Результати навчання (уміння та навички): студент повинен засвоїти загальні відомості про  
механіко-технологічні основи функціонування установок рибницьких господарств; сучасні 
методи механізації та автоматизації, які застосовуються в галузі рибництва; ознайомитись з 
будовою машин і механізмів для приготування, зберігання кормів, а також годівлі і 
транспортування риби; мати навички застосування обладнання для облову та сортування риби. 

Студент повинен вміти: відшуковувати необхідну інформацію, використовуючи 
різноманітні ресурси: журнали, бази даних, відкриті дані та інші ресурси, аналізувати та 
оцінювати цю інформацію; 
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. 

Сформувати у студентів теоретичну базу і практичні навички кваліфікованого 
використання механіко-технологічного обладнання та механізмів рибницьких комплексів. 
Вивчити технічну базу відтворювальних комплексів підприємств аквакультури, 
конструктивні особливості та технологічні параметри експлуатації обладнання та механізмів 
для проведення рибоводних маніпуляцій з об’єктами аквакультури. 
 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
Тема 1 Вступ до дисципліни. Загальні відомості про будову та обладнання ставових рибницьких 
господарств. Конструкції і експлуатація гідротехнічних споруд. Предмет, зміст, структура, 



методи вивчення навчальної дисципліни «Механіко-технологічні основи функціонування 
установок аквакультури».  
Тема 2. Загальні відомості про будову установок ставових рибницьких господарств.  
Тема 3. Експлуатація гідротехнічних споруд на рибоводних господарствах.  
Тема 4. Основні методи вилову риби та знаряддя лову, технічні характеристики. Вилов риби у 
спускних водоймах, у неспускних та напівспускних водоймах, технічні характеристики. Тема 
5. Обладнання для облову ставів, водойм і сортування риби.  
Тема 6. Установки та машини для проведення земляних робіт 
Тема 7. Машини та механізми для меліоративних робіт у рибництві 
Тема 8. Механізми для очищення ставів від замулювання  
Тема 9. Механіко-технологічне обладнання ставів при плануванні ставів для виробництва 
аквакультури. 
Тема 10. Обладнання для прокладання, відновлення та очищення каналів. 
Тема 11. Механізація процесів приготування та зберігання кормів. Класифікація кормів їх 
характеристика. 
Тема 12. Механізація годівлі риби. Конструкції і технічні характеристики установок і 
механізмів для годівлі риби. 
Тема13. Механізація робіт при транспортуванні риби. Транспортні засоби та обладнання для 
транспортування живої риби. Перевезення заплідненої ікри. Перевезення личинок і мальків. 
Тема 14. Механізація вирощування риби на системах з оборотним водопостачанням. 

Практичні заняття: 1. Конструкції і експлуатація гідротехнічних споруд. 
2.  Експлуатація гідротехнічних споруд на рибоводних господарствах. 3. Обладнання для облову 
ставів, водойм і сортування риби. 4. Конструкції і технічні характеристики установок і 
механізмів для приготуванні кормів. 5. Конструкції і технічні характеристики установок і 
механізмів для  годівлі риби. 6. Конструкції і технічні характеристики механізмів і  
пристосувань для транспортування живої риби. 7. Механізація вирощування риби в системах з 
оборотним водопостачанням.  

 

Результати оцінювання (форми, критерії). Для визначення рівня засвоєння студентами 
навчального матеріалу використовуються такі методи контролю знань: поточне тестування 
після вивчення кожної теми; залік. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Сучасні проблеми іхтіопатології  
 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Сучасні проблеми іхтіопатології 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

Знання та розуміння предметної області та 
професійної діяльності. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 1-й курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

207 «Водні біоресурси та аквакультура» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

1-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Дисципліни «Сучасні проблеми іхтіопатології» 

Викладач Світельський Микола Михайлович 
Кафедра 
(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра біоресурсів, аквакультури та 
природничих наук 

 
Результати навчання (уміння та навички): Студент повинен знати: загальні поняття про заразні 

та незаразні хвороби риб;  -класифікація хвороб риб; біотичні та абіотичні чинники, що сприяють 
виникненню патологічних процесів в організмі риб;  типові патологічні процеси та компенсаторно-
пристосовні реакції у риб;  загальні поняття про імунітет та систему імунного захисту організму риб;  
механізми стресу та його роль у виникненні хвороб риб;  динаміка епізоотичного процесу та 
закономірності розвитку епізоотій в ізольованому (закритому) і неізольваному (відкритому) стаді риб;  
методи діагностики хвороб риб;  основні інфекційні, інвазійні і незаразні хвороби риб, їх етіологію, 
поширення та профілактику.  

Студент повинен вміти: відбирати біологічний матеріал для лабораторних досліджень;  
користуватись інструментами, приладами, обладнанням при проведенні іхтіопатологічних досліджень; 
проводити санітарне очищення, дезинвазію та дезинфекцію рибницьких ставів, інвентаря, знарядь 
лову. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): Тема 1. Ознаки 
захворювання і захисні реакції організму риб при патологічних явищах. Тема 2. Бактеріальні та вірусні 
хвороби риб. Мікози риб. Тема 3. Протозойні захворювання риб. Тема 4. Інвазійні хвороби риб: 
гельмінтози, крустацеози, гірудінози й ін. Тема 5. Риби як переносники хвороб людини і тварин. Тема 
6. Незаразні хвороби риб. Тема 7. Профілактика (попередження) і терапія (лікування) хвороб риб в 
рибоводне господарство. Тема 8. Методи запобігання занесення заразного начала в водойми. 
Карантинізація. Дезінфекція. Тема 9. Сучасні способи і особливості боротьби з хворобами риб в 
господарствах індустріального типу - садкових, басейнових, із замкненим водопостачанням тощо. 



Практичні заняття: 1. Основні бактеріальні хвороби прісноводних та морських риб. 2. Основні 
мікозних захворювання прісноводних і морських риб. 3. Хвороби прісноводних і морських риб, що 
викликаються паразитичними джгутиковими, споровиками, міксоспоридіями, інфузоріями. 2. Методи 
діагностики, профілактики і терапії інвазійних захворювань риб. 4. Моногеноїдози, цестодози, 
трематодози, нематодози, акантоцефальози, бделлози прісноводних і морських риб.5. Риби як 
переносники хвороб людини й тварин. 6. Ботулізм, сальмонельоз, харчові токсикоінфекції, заходи 
профілактики та основи технологічної обробки риби, ураженої гельмінтами і токсикантами.7. 
Профілактика (попередження) і терапія (лікування) хвороб риб в рибоводних господарствах. 8. Методи 
запобігання занесення хвороб в водойми. Карантинізація. Дезінфекція. 9. Сучасні способи і 
особливості боротьби з хворобами риб в господарствах індустріального типу - садкових, басейнових, 
із замкненим водопостачанням тощо. 

Результати оцінювання (форми, критерії). Для визначення рівня засвоєння студентами 
навчального матеріалу використовуються такі методи контролю знань: поточне тестування 
після вивчення кожного змістового модуля; залік. 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Фермерське рибництво  
 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Фермерське рибництво  

 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

Знання та розуміння предметної області та 
професійної діяльності. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 2-й курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

207 «Водні біоресурси та аквакультура» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

3-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Дисципліни «Фермерське рибництво» 

Викладач Світельський Микола Михайлович 
Кафедра 
(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра біоресурсів, аквакультури та 
природничих наук 

 
Результати навчання (уміння та навички): Студент повинен знати: основні складові 

функціонування фермерського господарства, спосіб життя риб, фізіолого-біохімічні особливості 
штучного та природного відтворення, закономірності накопичення, трансформації органічної 
речовини та енергії в різні періоди їх життя, Студент повинен вміти: 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. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): Тема 1. Рибне 
господарство як складова частина продовольчого комплексу. Тема 2. Соціально-економічні та 
організаційно-правові засади фермерського господарювання. Тема 3. Ресурсні можливості 
фермерського рибного господарства України. Тема 4. Структура та розміри фермерського 
господарства в світі та Західній Європі. Тема 5. Досвід фермерського рибного господарства у 
формуванні рийку рибогосподарської продукції в Україні. Тема 6. Основні форми рибогосподарської 
діяльності фермерського рибного господарства - нагульне рибництво. Тема 7. Інтегрована форми 
ставового рибництва. Тема 8. Культивування додаткових га нетрадиційних видів риб в умовах 
фермерського господарства. Тема 9. Інтегрована форми ставового рибництва. Тема 10. Індустріальне 
форелівництво та осетрівництво. Тема 11. Вплив факторів середовища на ефективність зимівлі риб. 
Тема 12. Рибоводио-економічна ефективність інтегрованої форми ведення фермерського рибного 
господарства. 

Практичні заняття: 1.Характеристика структурних підрозділів рибоводної ферми 
“Інтеррибгосп”. 2.Виробництво рибопосадкового матеріалу для власних потреб господарства, 



ефективність вирощування. 3.Вирощування сільськогосподарських культур та її ефективність. 
4.Рибоводно-економічна ефективність спортивного та аматорського рибальства. 5.Робота рибо-
качино-кролина ферма в складі фермерського господарства “Інтеррибгосп”. 6.Рибоводно-економічна 
ефективність інтегрованої форми ведення фермерського рибного господарства. 7.Рентабельність 
структурних підрозділів рибоводної ферми “ Інтеррибгосп ”. 

Результати оцінювання (форми, критерії). Для визначення рівня засвоєння студентами 
навчального матеріалу використовуються такі методи контролю знань: поточне тестування 
після вивчення кожного змістового модуля; залік. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Лососівництво 

 (назва дисципліни) 
 

для «Каталогу обов`язкових дисциплін» 
 

Назва дисципліни Лососівництво 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел. Здатність вчитися і 
оволодівати сучасними знаннями. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

магістр 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

207 «Водні біоресурси та аквакультура» 

Терміни вивчення дисципліни(семестр) 2 курс, 3 семестр 
Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Дисципліни: «Осетрівництво», «Інтенсивні 
технології в рибництві» 

Викладач Федючка Микола Ілліч 
Кафедра(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра біоресурсів, аквакультури та 
природничих наук 

 
Результати навчання (уміння та навички):У результаті засвоєння дисципліни 
здобувач повинен 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; 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Теми лекцій: Т1 Обґрунтування та сучасний стан товарного лососівництва, Т2
 Формування і утримання маточного матеріалу лососевих риб, Т3 Технологія 
одержання потомства лососевих риб, Т4 Одержання життєстійкої молоді лососевих для 
потреб товарної аквакультури, Т5 Товарне вирощування лососевих риб у садках, Т6
 Товарне вирощування лососевих риб у басейнах річок, Т7 Технологія 
вирощування лососевих риб в установках із замкненим, Т8 Технологія вирощування 
форелі в господарствах індустріального типу, Т9 Технологія інтенсивного товарного 
вирощування в полікультурі лососевих риб, Т10 Спеціальні технології культивування і 
збереження лососевих риб, Т11 Хвороби лососевих риб при вирощуванні в господарствах 
індустріального типу. Теми практичних: Т1 Рибоводний інвентар і основні технологічні 
прийоми роботи з племінним матеріалом лососевих риб, Т2 Планування робіт зі штучного 
відтворення лососевих риб , Т3 Матеріально-технічна база і методи підрощування молоді 



лососевих риб для потреб товарних господарств , Т4 Графіки достигання, ознаки, 
діагностика, Т5 Отримання статевих продуктів, інкубація ікри, Т6 Ембріогенез, Т7
 Вирощування рибопосадкового матеріалу, Т8 Витримування передличинок та 
вирощування мальків, Т9 Зариблення ставів, Т10 Вирощування живих кормів. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії). Для визначення рівня засвоєння студентами 
навчального матеріалу використовуються такі методи контролю знань: поточне тестування 
після вивчення кожного змістового модуля; залік. 
  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Пасовищна аквакультура 
 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Пасовищна аквакультура 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел  
ЗК06. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 2-й курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

207 «Водні біоресурси та аквакультура» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

3-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Панчишин Василь Зенонович 
Кафедра 
(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра рослинництва 

 
Результати навчання (уміння та навички): студент повинен знати: біологічні основи 

рибництва; характеристику онтогенезу риб; основні технологічні прийоми розведення риб; 
закономірності взаємодії абіотичних факторів з флорою та фауною водойм; організацію та 
гідротехнічне оснащення рибних підприємств різних типів; особливості розмноження 
основних промислово-цінних видів риб; 

вміти: методами організації природного та штучного вирощування риб; виконувати 
основні технологічні та гідротехнічні розрахунки, прийняті в ставковому рибництві; 
основними методами екологічного та біологічного середовища водойм.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та лабораторних завдань):  

Тема 1 Вступ в дисципліну «Пасовищна аквакультура». Тема 2. Водний фонд України 
та його характеристика. Тема 3. Біопродуктивність водойм та фактори які на неї впливають. 
Тема 4. Рибоводні підприємства, що заповнюють природні рибні запаси. Основні види та 
характеристика. Тема 5. Полікультура та її інтеграція в пасовищну аквакультуру. Тема 6. 
Інтродукція та акліматизація риб та кормових організмів. Тема 7. Відтворення рибних запасів 
у природних водоймах. Тема 8. Біотехніка виробництва та пасовищного вирощування 



прохідних та напівпровідних риб. Тема 9. Біотехніка виробництва та пасовищного 
вирощування молюсків та ракоподібних. 

Лабораторні заняття : 1. Вивчення складу та характеристики водного фонду України. 2. 
Методика обстеження водойм комплексного призначення з метою визначення їх рибно-
господарського використання. 3. Розрахунок промислової рибопродуктивності водойм при 
заданий біомасі природної кормової бази. 4. Розрахунок щільності посадки риб у водойми при 
заданій їх рибопродуктивності. 5. Вивчення методів транспортування молоді риб. 6. Вивчення 
принципів акліматизації та підбір об’єкту акліматизації. 7. Вивчення технології вирощування 
молодих риб. 8. Складання приблизного плану рибогосподарської експлуатації природних 
водойм. Вивчення основних прийомів меліорації водойм з метою покращення умов для 
вирощування риб. 

Результати оцінювання (форми, критерії). Для визначення рівня засвоєння студентами 
навчального матеріалу використовуються такі методи контролю знань: поточне тестування 
після вивчення кожного змістового модуля; залік. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Водне законодавство 

(назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Водне законодавство 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

Знання та розуміння предметної області та 
професійної діяльності. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

Загальна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 2-й курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

207 «Водні біоресурси та аквакультура» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

3-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Дисципліна «Охорона праці у рибництві» 

Викладач Бондарчук Наталія Валеріївна 
Кафедра 
(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра правознавства 

 

Результати навчання (уміння та навички): Студент повинен знати: сукупність напрямів 
охорони водних ресурсів, законодавчу та нормативно-правову базу охорони і використання 
водних ресурсів, методи визначення правопорушень у цій сфері та шляхи вирішення проблем 
водокористування. 
 
Студент повинен вміти: опанувати напрями охорони водних запасів України; пізнати 
законодавчу та нормативно-правову базу водного фонду; вивчити систему водного фонду 
України та методи визначення збитків, нанесених водним ресурсам; знати відповідальність у 
разі порушення норм чинного законодавства у відповідній галузі права. 
 

Короткий зміст дисципліни: Тема 1. Водний фонд України. Тема 2. Система водного 
законодавства. Тема 3. Основні поняття та ключові принципи управління водними ресурсами. 
Тема 4. Рівні управління водними ресурсами. Басейновий принцип управління. Тема 5. 
Правове регулювання водокористування.  Тема 6. Правове регулювання охорони вод. Тема 7. 
Відповідальність за порушення водного законодавства. Тема 8. Міжнародна співпраця в галузі 
використання та охорони вод. 
  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
СИРОВИННІ РЕСУРСИ РИБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ  

(назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
 
Назва дисципліни Сировинні ресурси рибної промисловості 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК06. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

загальна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота. 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

207 «Водні біоресурси та аквакультура» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

3-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність підвищувати 
рівень своїх знань. 

Викладач Пінкіна Тетяна Василівна 
Кафедра 
(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Біоресурсів, аквакультури та природничих наук 

 
Результати навчання (уміння та навички): студент повинен вміти оцінювати стан загального 
та промислового запасу риби у рибогосподарських водоймах; сформувати прогноз імовірного 
промислового вилову; складати промислову карту та практичні рекомендації рибодобувному 
флоту; використовувати методи наукових досліджень в області водних біоресурсів і 
аквакультури; використовувати методи управління водними біоресурсами, розробки біологічних 
обґрунтувань для їх раціонального використання, розробки правил рибальства. 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): Поняття про сировинні 
ресурси рибогосподарської галузі. Загальна характеристика запасів водних біологічних ресурсів 
гідросфери. Загальна характеристика світового рибальства. Районування Світового океану. 
Океанологічна, гідрологічна і просторова характеристика основних промислових районів 
Світового океану. Обʼєкти сировинної бази рибного господарства. Характеристика основних 
рядів та родин промислових риб. Обʼєкти промислу. Сировинні ресурси рибогосподарської 
галузі України.Промисел гідробіонтів в Азовському і Чорному морях. Промисел гідробіонтів у 
внутрішніх водоймах України. 
Результати оцінювання (форми, критерії): розробка рекомендацій по встановленню меж 
видобутку сировинних ресурсів для рибної промисловості та прогнозування рибних запасів; 
перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між 
окремими розділами, здатності використання здобутих знань для вирішення практичних задач 
тощо. 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Техобладнання галузі рибництва 
 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Техобладнання галузі рибництва 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

Знання та розуміння предметної області та 
професійної діяльності. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 1-й курс  

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

207 «Водні біоресурси та аквакультура» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

2-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Дисципліни «Техобладнання галузі рибництва» 

Викладач Кухарець Савелій Миколайович 
Кафедра 
(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра механіки та інженерії агроекосистем 

 
Результати навчання (уміння та навички): Студент повинен засвоїти загальні відомості про 
будову та обладнання ставових рибницьких господарств; сучасні методи механізації та 
автоматизації, які застосовуються в галузі рибництва; знати загалом будову машин і 
механізмів для приготування та зберігання кормів, а також годівлі, розведення і 
транспортування риби; мати навички застосування обладнання для облову та сортування риби. 
Студент повинен вміти: знаходити та вирішувати проблеми у водних біоресурсах і 
аквакультурі; конструювати, експлуатувати гідротехнічні споруди рибоводних господарств, 
налагоджувати процес приготування та зберігання кормів, виконувати прості розрахунки в 
процесі приготування кормів та для годівлі риби; оволодіти вміннями вилову риби у різних 
типах водойм із застосуванням обладнання для облову та сортування риби.  
 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
Тема 1 Вступ до дисципліни. Загальні відомості про будову та обладнання ставових рибницьких 
господарств. Конструкції і експлуатація гідротехнічних споруд. Предмет, зміст, структура, 
методи вивчення навчальної дисципліни «Техобладнання галузі рибництва”. Тема 2. 
Загальні відомості про будову та обладнання ставових рибницьких господарств. Тема 3. 
Експлуатація гідротехнічних споруд на рибоводних господарствах.  
Тема 4. Основні методи вилову риби та знаряддя лову, технічні характеристики. Вилов риби у 
спускних водоймах, технічні характеристики. Вилов риби у неспускних водоймах, технічні 
характеристики. Вилов риби у напівспускних водоймах, технічні характеристики. Тема 5. 
Обладнання для облову ставів, водойм і сортування риби.  



Тема 6. Механізація процесів приготування та зберігання кормів. Класифікація кормів їх 
характеристика.  
Тема 7. Механізація годівлі риби. Конструкції і технічні характеристики машин і механізмів 
для годівлі риби.  
Тема 8. Механізація робіт при транспортуванні риби. Транспортні засоби та обладнання для 
транспортування живої риби. Перевезення заплідненої ікри. Перевезення личинок і мальків. 
Тема 9. Механізація вирощування риби на системах з оборотним водопостачанням. 

Практичні заняття: 1. Конструкції і експлуатація гідротехнічних споруд. 
2.  Експлуатація гідротехнічних споруд на рибоводних господарствах. 3. Обладнання для облову 
ставів, водойм і сортування риби. 4. Конструкції і технічні характеристики машин і механізмів 
для приготуванні кормів. 5. Конструкції і технічні характеристики машин і механізмів для 
годівлі риби. 6. Конструкції і технічні характеристики механізмів і пристосування для 
транспортування живої риби. 7. Механізація вирощування риби в системах з оборотним 
водопостачанням.  

 

Результати оцінювання (форми, критерії). Для визначення рівня засвоєння студентами 
навчального матеріалу використовуються такі методи контролю знань: поточне тестування 
після вивчення кожного розділу; залік. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  ВИБІРКОВОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ  

  
Екологізація економіки рибогосподарської галузі  

 (назва дисципліни)  
  

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  
  

Назва дисципліни  Екологізація економіки рибогосподарської галузі 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна  

ЗК02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел  
ЗК06. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями 

Цикл дисциплін  
(загальна, або професійна підготовка)  

Професійна підготовка  

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо)  

Лекції, практичні  

Освітній рівень та курс  
(бакалавр/магістр/доктор філософії)  

Магістр, 2-й курс  

Спеціальність  
(для якої пропонується дисципліна)  

207 «Водні біоресурси та аквакультура»  

Терміни вивчення дисципліни (семестр)  3-й семестр  

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну  

«Екологічне підприємництво у рибництві», 
«Організація бізнесу в рибництві», «Виробничий 
менеджмент» 

Викладач  Ращенко Анастасія Вікторівна 

Кафедра  
(яка забезпечує викладання дисципліни)  

Кафедра екологічної безпеки та екологічної безпеки 
та економіки природокористування 

  
Результати навчання (уміння та навички): Студент повинен знати: структуру, зміст та 

понятійно-термінологічний апарат дисципліни; інноваційні методи екологізації економіки; 
взаємозв’язки між вимогами соціально-економічного розвитку, станом навколишнього середовища й 
умовами життєдіяльності людей; економічні аспекти взаємодії суспільства і природи; напрями 
підвищення еколого-економічної ефективності економіки рибогосподарської галузі.  

  
Студент повинен вміти: визначати економічну цінність компонентів навколишнього 

природного середовища; здійснювати еколого-економічне обґрунтування господарських рішень, 
управління виробництвом продукту з урахуванням вимог навколишнього середовища та оцінку 
інвестиційного забезпечення екологізації діяльності підприємств. 

  
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): Тема 1. Вплив виробничої 

діяльності на довкілля. Тема 2. Особливості використання природо-ресурсного потенціалу. 
Тема 3. Концепція циркулярної економіки. Тема 4. Міжнародний досвід екологізації економіки 
рибогосподарської галузі. Тема 5. Стратегічні пріоритети екологізації рибогосподарської галузі 
України. Тема 6. Управління процесами екологізації виробництва. Тема 7. Економічні аспекти 
екологізації виробництва в рибогосподарській галузі. Тема 8. «Зелені» та енергоефективні технології в 
рибогосподарській галузі. Тема 9. Інвестиційне забезпечення екологізації діяльності підприємств 
рибогосподарської галузі. 

  
Практичне заняття 1. Оцінка впливу виробничої діяльності на довкілля. Практичне заняття 2. 

Визначення екологічного сліду рибогосподарського підприємства. Практичне заняття 3. Структура 
природно-ресурсного потенціалу Житомирської області. Практичне заняття 4. Аналіз Плану дій ЄС з 
циркулярної економіки. Практичне заняття 5. Методи циркулярної економіки. Практичне заняття 6. 



Аналіз міжнародного досвіду екологізації економіки рибогосподарської галузі. Практичне заняття 7.  
Оцінка порушення принципів вирішення стратегічних проблем екологізації економіки 
рибогосподарської галузі. Практичне заняття 8. Управління виробництвом продукту з урахуванням 
вимог навколишнього середовища. Практичне заняття 9. Система екологічного менеджменту 
підприємств. Практичне заняття 10. Проектування з метою підвищення енергоефективності. 
Практичне заняття 11. Економічна вигода від запровадження «зелених» технологій у рибництві. 
Практичне заняття 12. Проектування з урахуванням впливу на довкілля та закінчення життєвого циклу. 
Практичне заняття 13. Оцінка інвестиційного забезпечення екологізації діяльності підприємств 
рибогосподарської галузі. 

 
Результати оцінювання (форми, критерії). Для визначення рівня засвоєння студентами 

навчального матеріалу використовуються такі методи контролю знань: поточне тестування після 
вивчення кожного змістового модуля; залік.  
 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Міжнародна стандартизація і сертифікація готової продукції рибництва 
 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Міжнародна стандартизація і сертифікація 

готової продукції рибництва 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

магістр, 2-й курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

207 «Водні біоресурси та аквакультура» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

3-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Дисципліни «Міжнародна стандартизація і 
сертифікація готової продукції рибництва» 

Викладач Ковалевська Ірина Миколаївна 
Кафедра (яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра біоресурсів, аквакультури та 
природничих наук 

 
Результати навчання (уміння та навички): Студент повинен знати: основи вчення про 

атмосферу, про гідросферу, про біосферу і ландшафтоведення. знати теоретичні основи гідрохімії, 
біогеографії та іхтіології, знати історію розвитку рибництва в світі та в Україні, особливості живлення 
риб окремих конкретних водойм, особливості розмноження риб різних систематичних груп, типи, 
форми, системи рибництва на прикладі конкретних господарств, нормативи проектування рибничих 
ставів, види добрив, що застосовуються в ставових господарствах, рецептура комбікормів для різних 
видів та вікових груп риб. 

Студент повинен вміти: відшуковувати необхідну інформацію, використовуючи різноманітні 
ресурси: журнали, бази даних, відкриті дані та інші ресурси, аналізувати та оцінювати цю інформацію, 
розробляти і реалізовувати наукові та прикладні проекти з проблем водних біоресурсів та аквакультури 
та дотичні до неї міждисциплінарні проекти з урахуванням виробничих, правових, економічних та 
екологічних аспектів. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): Тема 1. Предмет і 
завдання курсу. Загальні відомості про стандартизацію. Тема 2. Правове регулювання  щодо 
охорони навколишнього природного середовища та виробництва рибної продукції. Тема 3. 
Методичні основи стандартизації. Тема 4. Організація робіт з стандартизації і вимоги до змісту 
нормативних документів. Тема 5. Міжнародна діяльність в галузі стандартизації. Тема 6. 
Міжнародна і європейська діяльність України в області стандартизації. Тема 7. Система 
стандартів з безпеки і захисту довкілля, безпеки праці у галузі рибництва. Тема 8. Міжнародна 



система стандартів з рибництва. Тема 9. Міжнародна система показників якості продукції. 
Тема 10. Система забезпечення безпеки продуктів харчування (НАССР). 

Тема 11 (Т11) Міжнародна сертифікація продукції рибництва 

Практичні заняття: 1. Вивчення теоретичних і правових основ стандартизації. 2. 
Розгляд основних нормативних документів, порядку їх розроблення та правил позначення. 3. 
Розгляд змісту основоположних стандартів, стандартів на продукцію, процеси, послуги, 
методи контролювання, та змісту технічних умов. 4. Розгляд міжнародних, європейських та 
міждержавних стандартів серії ISO 9000, 10000 і 14000, серії EN 29000 і EN 45000 та серії 
ГОСТ. 5. Розгляд системи засадних основоположних стандартів національної системи 
стандартизації. 6. Розгляд системи стандартів з безпеки підприємств та безпеки праці. 7. 
Розгляд стандартів з вимогами до замороженої риби. 8. Розгляд системи стандартів з якості 
водних об’єктів. 9. Розгляд стандартів з продуктів переробки риби. 10. Розгляд стандартів з 
кормової продукції для цілей рибництва.  11. Розгляд стандартів на продукцію та рівень їх 
гармонізації з міжнародними і європейськими. 

Результати оцінювання (форми, критерії). Для визначення рівня засвоєння студентами 
навчального матеріалу використовуються такі методи контролю знань: поточне тестування 
після вивчення кожного змістового модуля; залік. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВК 7 

Освітній компонент 
«Інноваційні технології в рибництві» 

(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни «Інноваційні технології в рибництві» 

Назва спеціальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

СК02. Здатність інтегрувати знання та 
розв’язувати складні задачі водних біоресурсів 
та аквакультури у широких або 
мультидисциплінарних контекстах 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні роботи, командна робота. 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

«Водні біоресурси та аквакультура» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

3-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність 
підвищувати рівень своїх знань 

Викладач Шульга Ігор Володимирович 
Кафедра (яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Біоресурсів, аквакультури та природничих наук 

 
Результати навчання (уміння та навички):  

Після вивчення дисципліни студент повинен знати: 
− сутність інновацій та інноваційної діяльності, типи та види інновацій, їх 

характеристики та особливості, особливості запровадження в різних галузях виробництва та 
суспільного життя; 

− сутність, характеристики та функції інноваційних технологій в аквакультурі; 
− особливості інвестування в інновації в аквакультуру; 
− сучасні інновації та інноваційні проекти, які запроваджуються в аквакультурних 

господарствах в Україні сьогодні та перспективні інновації в майбутньому; 
− інновації в аквакультуру в інших країнах світу; 
− екологічні та природоохоронні проблеми та ризики при запровадженні інновацій в 

аквакультурі. 
Після вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти повинні вміти складати 

інноваційні програми та бізнес-плани для їх реалізації для господарств, які займаються 
аквакультурою; оцінювати ризики різних видів (економічні, технологічні, екологічні, 
природоохоронні) при  запровадження окремих інновацій; запроваджувати інновації в 
практичну діяльність аквакультур них господарств. 

 

 



Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Зміст та поняття інновації та інноваційної діяльності. Структура, стадії та етапи 
інноваційного процесу. Види інновацій. Класифікація інновацій. Структура, стадії та етапи 
інноваційного процесу. Законодавчо-нормативне забезпечення інноваційної діяльності в 
Україні. Закон України «Про інноваційну діяльність» сфера використання та особливості його 
застосування.  Підзаконні нормативні акти в сфері регулювання інноваційної діяльності. 

Біологічні, технічні, економічні передумови інновацій в аквакультуру. Види інновацій в 
аквакультурі: сучасні та перспективні на майбутнє. Інноваційні рибні кластери в Україні та в 
світі. Інноваційні технології в аквакультурі: в ставовому  рибництві, в марикультурі, при 
розведенні та селекції риб, в аквапоніці. Інноваційні технології вилову морських риб. 
Інноваційні технології утримання та розведення морських риб. Інновації в розведенні та 
утриманні не рибних морських організмів. Технічні інновації в аквакультурі. Бізнес-план 
інноваційного процесу. Застосування SWOT-аналізу при запровадженні інвестицій в 
аквакультуру. Екологічні та природоохоронні аспекти інновацій в аквакультуру.  

 

Результати оцінювання (форми, критерії): перевірка розуміння студентом програмного 
матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності використання 
для вирішення практичних задач тощо. Опитування, тестові завдання, реферати, модульний 
контроль, залікова робота. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Гельмінтози та протозойні хвороби риб 
 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Гельмінтози та протозойні хвороби риб 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

Знання та розуміння предметної області та 
професійної діяльності. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 1-й курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

207 «Водні біоресурси та аквакультура» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

1-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Дисципліни «Гельмінтози та протозойні хвороби 
риб» 

Викладач Світельський Микола Михайлович 
Кафедра 
(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра біоресурсів, аквакультури та 
природничих наук 

 
Результати навчання (уміння та навички): Студент повинен знати: загальні поняття про заразні 

та незаразні хвороби риб;  -класифікація хвороб риб; біотичні та абіотичні чинники, що сприяють 
виникненню патологічних процесів в організмі риб;  типові патологічні процеси та компенсаторно-
пристосовні реакції у риб;  загальні поняття про імунітет та систему імунного захисту організму риб;  
механізми стресу та його роль у виникненні хвороб риб;  динаміка епізоотичного процесу та 
закономірності розвитку епізоотій в ізольованому (закритому) і неізольваному (відкритому) стаді риб;  
методи діагностики хвороб риб;  основні інфекційні, інвазійні і незаразні хвороби риб, їх етіологію, 
поширення та профілактику.  

Студент повинен вміти: відбирати біологічний матеріал для лабораторних досліджень;  
користуватись інструментами, приладами, обладнанням при проведенні іхтіопатологічних досліджень; 
проводити санітарне очищення, дезинвазію та дезинфекцію рибницьких ставів, інвентаря, знарядь 
лову. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): Тема 1. Бактеріальні та 
вірусні хвороби риб. Тема 2. Мікози риб. Тема 3. Протозойні захворювання риб.  

Тема 4. Інвазійні хвороби риб: гельмінтози, крустацеози, гірудінози й ін. Тема 5. Риби як переносники 
хвороб людини і тварин. Тема 6. Незаразні хвороби риб. Тема 7. Профілактика (попередження) і терапія 
(лікування) хвороб риб в рибоводне господарство. Тема 8. Методи запобігання занесення заразного 
начала в водойми. Карантинізація. Дезінфекція. Тема 9. Сучасні способи і особливості боротьби з 



хворобами риб в господарствах індустріального типу - садкових, басейнових, із замкненим 
водопостачанням тощо. 

Практичні заняття: 1. Основні бактеріальні хвороби прісноводних та морських риб. 2. Основні 
мікозних захворювання прісноводних і морських риб. 3. Хвороби прісноводних і морських риб, що 
викликаються паразитичними джгутиковими, споровиками, міксоспоридіями, інфузоріями. 2. Методи 
діагностики, профілактики і терапії інвазійних захворювань риб. 4. Моногеноїдози, цестодози, 
трематодози, нематодози, акантоцефальози, бделлози прісноводних і морських риб.5. Риби як 
переносники хвороб людини й тварин. 6. Ботулізм, сальмонельоз, харчові токсикоінфекції, заходи 
профілактики та основи технологічної обробки риби, ураженої гельмінтами і токсикантами.7. 
Профілактика (попередження) і терапія (лікування) хвороб риб в рибоводних господарствах. 8. Методи 
запобігання занесення хвороб в водойми. Карантинізація. Дезінфекція. 9. Сучасні способи і 
особливості боротьби з хворобами риб в господарствах індустріального типу - садкових, басейнових, 
із замкненим водопостачанням тощо. 

Результати оцінювання (форми, критерії). Для визначення рівня засвоєння студентами 
навчального матеріалу використовуються такі методи контролю знань: поточне тестування 
після вивчення кожного змістового модуля; залік. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Біоіндикація та біотестування 
 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Біоіндикація та біотестування 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

Знання та розуміння предметної області та 
професійної діяльності. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 1-й курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

207 «Водні біоресурси та аквакультура» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

2-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Біоіндикація та біотестування 

Викладач Іщук Оксана Василівна 
Кафедра 
(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра біоресурсів, аквакультури та 
природничих наук 

 
Результати навчання (уміння та навички): Студент повинен: знайомитись з різними 

підходами до організації екологічного моніторингу водних об’єктів, принципами та методами 
біоіндикації та біотестування, використанням тест-систем в різних умовах антропогенних 
впливів; • вивчити особливості біоіндикації та біотестування на різних рівнях організації живої 
матерії;  • познайомитися  з  новітніми  розробками в області біоіндикації та біотестування  і  
перспективними методами біотестування; познайомитися з методиками проведення 
моніторингу водних обєктів за допомогою біоіндикаторів..  
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): Місце біотестування і 
біоіндикації в системі екологічного  
моніторингу. Біологічний тестовий аналіз -  інтегральний метод оцінки якості об'єктів 
довкілля. 

1. Історія  біологічного  тестування.  Біоіндикація  довкілля.  Загальні  принципи 
використання біоіндикаторів. 

2. Особливості використання рослин в якості  біоіндикаторів. Особливості використання 
тварин  в  якості біоіндикаторів. Особливості використання  мікроорганізмів в якості 
біоіндикаторів. 

Сфери  застосування біоіндикаторів. Оцінка якості  повітря,  води та ґрунтів. Біологічні 
індекси і коефіцієнти, використовувані при індикаційних дослідженнях. Забруднення водних 
об’єктів 

1. Джерела і види забруднення поверхневих вод суходолу. 
2. Вплив забруднення на життєдіяльність гідробіонтів. 



Методи визначення забруднення водойм. Біоіндикація 
1.  Система сапробності водойм. 
2.  Видове різноманіття. 

 Методи розрахунку біотичних індексів. 

Практичні заняття: Біотестування 
1. Завдання і прийоми біотестування якості середовища.  Вимоги до методів біотестування. 

Сфера застосування  методів біотестування. Тест-об’єкти, які  використовуються при 
біотестуванні. Відбір,  зберігання,  підготовка проб води, донних відкладів та ґрунтів. 
Експрес-оцінка токсичності води у польових умовах. 

2. Основи токсикометрії. 
3. Токсилогічні параметри поверхневих вод. 
4. Методики біотестування. Методика біотестування для  визначення гострої токсичності 

води на ракоподібних Daphnia magna Straus. 
5. Методика біотестування для визначення гострої  летальної токсичності води на 

ракоподібних  Ceriodaphnia affinis Lilljeborg.  Методика біотестування  для визначення 
хронічної токсичності води на ракоподібних Ceriodaphnia affinis Lilljeborg. 

6.  Методика біотестування для визначення гострої  токсичності води на  водоростях 
Scenedesmus quadricauda (Turp) Breb. Методика  біотестування для визначення  гострої 
летальної токсичності води на гуппі Poecillia reticulata Peters. 
Методика біотестування для визначення гострої  летальної токсичності води на даніо 

Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan. Методика біотестування для  визначення токсичності 
донних відкладень на личинках комах Chironomus dorsalis Meig. 

Результати оцінювання (форми, критерії). Для визначення рівня засвоєння студентами 
навчального матеріалу використовуються такі методи контролю знань: поточне тестування 
після вивчення кожного змістового модуля; залік. 
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