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КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 
 Кафедра / 

викладач, якої 
буде викладати 

дисципліну 

НАЗВА 
дисципліни 

Назва загальної компетентності, 
на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Результати 
навчання 

Які методи 
викладання 

пропонуються  

Освітній 
рівень та курс, 

семестр 

Спеціальність, для 
якої пропонується 

дисципліна 

Вхідні вимоги до 
студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

1.1. Вибіркові дисципліни для здобувачів  ОС «Магістр», спеціальність 207 «Водні біоресурси та аквакультура» 
1 Кафедра 

правознавства 

 

Водне 
законодавство 

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 

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 

Лекції, 
практичні 

ОС «Магістр», 
1 курс, 2 
семестр 

207 «Водні 
біоресурси та 
аквакультура» 

 
 
 
 
 
 

Вхідний рівень знань 
та умінь, якими має 
володіти студент, 
приступаючи до 
вивчення даної 

дисципліни 
визначається 
вивченням в 

попередніх семестрах 
таких дисциплін – 
«Охорона праці у 

рибництві». 

2 Кафедра 
біоресурсів, 

аквакультури та 
природничих 

наук 
 

Сировинні 
ресурси рибної 
промисловості 

ЗК 02. Здатність до пошуку, 
оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел.  
ЗК06. Здатність вчитися і 
оволодівати сучасними 
знаннями.  
СК02. Здатність інтегрувати 
знання та розвʼязувати складні 
задачі водних біоресурсів та 
аквакультури у широких або 
мультидисциплінарних 
контекстах. 

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 них 
міждисциплінарні проекти з 
урахуванням виробничих, правових, 
економічних та екологічних аспектів 

Лекції, 
практичні 

ОС «Магістр», 
1 курс, 2 
семестр 

207 «Водні 
біоресурси та 
аквакультура» 

 

Попередні вимоги до 
опанування або 

вибору навчальної 
дисципліни: студент 

повинен знати: 
значення водних 

біологічних ресурсів 
для людини; 
особливості 

різноманітних 
біотопів промислових 
риб; промислову міру 
основних обʼєктів, які 

охороняються; 
основні райони 

Світового океану, де 
може вестися 

промисел риби; 
методи визначення 

продуктивності 
гідробіонтів, їх 
загального та 

промислового запасу. 
Перелік попередньо 

прослуханих 
дисциплін: Зоологія, 

Гідробіологія, 
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Аквакультура, 
Іхтіологія. 

3 Кафедра 
біоресурсів, 

аквакультури 
та 

природничих 
наук 

 

Біоіндикація та 
біотестування 

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. 

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. 

Лекції, 
практичні 

ОС «Магістр», 
1 курс, 2 
семестр 

207 «Водні 
біоресурси та 
аквакультура» 

 

Вхідний рівень знань 
та умінь, якими має 
володіти студент, 
приступаючи до 
вивчення даної 

дисципліни базується 
на знаннях з таких 

дисциплін: «Основи 
екології», «Хімія», 

«Гідрохімія». 

4 Кафедра 
механіки та 
інженерії 

агроекосистем 
 

Техобладнання 
галузі 

рибництва 

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. 

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. 

Лекції, 
практичні 

ОС «Магістр», 
1 курс, 2 
семестр 

207 «Водні 
біоресурси та 
аквакультура» 

 

Щоб приступити до 
вивчення дисципліни 

необхідно засвоїти 
курси дисциплін: 

«Інформаційні 
технології в 
рибництві», 

«Моделювання 
технологічних 

процесів в 
аквакультурі », 

«Екологічна 
фізіологія і біохімія 

гідробіонтів», 
«Біопродуктивність 
водних екосистем». 
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5 Кафедра 
екологічної 
безпеки та 
економіки 

природокорис
тування 

 

Екологізація 
економіки 

рибогосподарсь
кої галузі 

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 

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. 

Лекції, 
практичні 

ОС «Магістр», 
2 курс, 3 
семестр 

207 «Водні 
біоресурси та 
аквакультура» 

 

Вхідний рівень знань 
та умінь, якими має 
володіти студент, 
приступаючи до 
вивчення даної 

дисципліни 
визначається 
вивченням в 

попередніх семестрах 
таких дисциплін – 

«Екологічне 
підприємництво у 

рибництві», 
«Організація бізнесу в 

рибництві», 
«Виробничий 
менеджмент», 

«Економіка 
рибогосподарської 

галузі». 
6 Кафедра 

біоресурсів, 
аквакультури та 

природничих 
наук 

Міжнародна 
стандартизація і 

сертифікація 
готової 

продукції 
рибництва  

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. 

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. 

Лекції, 
практичні 

ОС «Магістр», 
2 курс, 3 
семестр 

207 «Водні 
біоресурси та 
аквакультура» 

 

Вихідний рівень знань 
та умінь, якими має 
володіти студент, 
приступаючи до 
вивчення даної 

дисципліни 
визначається 
вивченням в 

попередніх семестрах 
таких дисциплін – 

Інформаційні 
технології в 
рибництві, 

Моделювання 
технологічних 

процесів в 
аквакультурі, 

Біопродуктивність 
водних екосистем, 

Інтенсивні технології 
в рибництві, 
Економіка 

рибогосподарської 
галузі. 
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7 Кафедра 
біоресурсів, 

аквакультури 
та 

природничих 
наук 

Інноваційні 
технології в 
рибництві 

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 
 

РН06. Оцінювати та встановлювати 
зв'язки сучасних досягнень світового 
виробництва та передових 
технологій з водних біоресурсів та 
аквакультури.  
РН011. Демонструвати вміння 
виконувати технологічні процеси у 
водних біоресурсах та аквакультурі 
при виробництві високоякісної 
продукції аквакультури.  
РН013. Виконувати проектування та 
моделювання для розроблення і 
реалізації проектів та технологічних 
процесів з водних біоресурсів та 
аквакультури, використовуючи 
належне програмне забезпечення та 
знання як аналізувати та відображати 
результати.  
РН015. Вдосконалювати результати 
досліджень, оцінювати ефективність 
виробництва та впроваджувати у 
виробництво перспективних новітніх 
технологій і проведення їх 
тестування 

Лекції, 
практичні 

ОС «Магістр», 
1 курс,  2 
семестр 

207 «Водні 
біоресурси та 
аквакультура» 

 

Вхідний рівень знань 
та умінь, якими має 
володіти студент, 
приступаючи до 

вивчення дисципліни 
«Інноваційні 
технології в 
рибництві» 

визначається 
вивченням в 

попередніх семестрах 
таких дисциплін, як: 

гідробіологія, 
біоресурси 

гідросфери, біологічні 
основи рибництва, 

їхтіопатологія, 
перспективні об'єкти 

аквакультури, 
пасовищна 

аквакультура 

8 Кафедра 
біоресурсів, 

аквакультури та 
природничих 

наук 

Гельмінтози та 
протозойні 

хвороби риб 

ЗК05. Прагнення до збереження 
навколишнього природного 
середовища. ЗК06. Здатність 
вчитися і оволодівати 
сучасними знаннями  
СК06. Здатність виявляти та 
використовувати фізіолого-
біохімічні зміни, що 
відбуваються в організмі 
гідробіонтів забезпечення 
ефективності рибницьких 
технологічних процесів у 
водних біоресурсах та 
аквакультурі. 

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. 

Лекції, 
практичні 

ОС «Магістр», 
2 курс, 3 
семестр 

207 «Водні 
біоресурси та 
аквакультура» 

 

Вхідний рівень знань 
та умінь, якими має 
володіти студент, 
приступаючи до 
вивчення даної 

дисципліни 
визначається 
вивченням в 

попередніх семестрах 
таких дисциплін – 

«Зоологія», 
«Іхтіопатологія», 
«Гідробіологія», 

«Іхтіологія» 
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9 Кафедра 
правознавства 

Рибогосподарсь
ке 

законодавство 

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. 

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. 

Лекції, 
практичні 

ОС «Магістр», 
1 курс, 2 
семестр 

207 «Водні 
біоресурси та 
аквакультура» 

 

Вхідний рівень знань 
та умінь, якими має 
володіти студент, 
приступаючи до 
вивчення даної 

дисципліни 
визначається 
вивченням в 

попередніх семестрах 
таких дисциплін – 
«Охорона праці у 

рибництві». 

1
0 

Кафедра 
біоресурсів, 

аквакультури 
та 

природничих 
наук 

Гідробіоценолог
ія 

ЗК02. Здатність до пошуку, 
оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел. ЗК 
06. Здатність вчитися і 
оволодівати сучасними 
знаннями.  
СК3. Здатність інтегрувати 
знання та розвʼязувати складні 
задачі водних біоресурсів та 
аквакультури у широких або 
мультидисциплінарних 
проектах 

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 проекти з 
проблем водних біоресурсів та 
аквакультури та дотичні до неї 
міждисциплінарні проекти з 
урахуванням виробничих, правових 
та екологічних аспектів 

Лекції, 
практичні 

ОС «Магістр», 
1 курс, 2 
семестр 

207 «Водні 
біоресурси та 
аквакультура» 

 

Попередні вимоги до 
опанування або 

вибору навчальної 
дисципліни: студент 

повинен знати: 
Основні 

гідробіологічні 
терміни. Типи 

факторів, що діють в 
водних екосистемах. 

Форми пристосування 
живих організмів до 

дії факторів 
навколишнього 

середовища. 
Особливості 

внутрішньовидових та 
міжвидових 

взаємовідносин 
водних організмів. 

Трофічні 
взаємовідносини і 

закономірності 
стійкості водних 

екосистем. Вміти: 
Працювати з 

лабораторним 
обладнанням 
(оптичними 
приладами, 
колекціями, 

визначниками тощо). 
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Перелік попередньо 
прослуханих 

дисциплін: Зоологія, 
Гідробіологія, 
Аквакультура, 

Іхтіологія. 

1
1 

Кафедра 
рослинництва 

Аквапоніка в 
рибництві 

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. 

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 

Лекції, 
практичні 

ОС 
«Магістр», 1 

курс, 2 
семестр 

207 «Водні 
біоресурси та 
аквакультура» 

 

Попередні вимоги до 
опанування 
навчальної 

дисципліни: студент 
повинен знати: - роль 

рослинництва у 
збільшенні 

виробництва 
екологічно чистої 

сільськогосподарської 
продукції та 
забезпечення 
тваринництва 

якісними і дешевими 
кормами; - причини, 

які стримують 
збільшення 

виробництва 
продукції 

рослинництва; - 
наукове та 

матеріальне 
забезпечення 

сільськогосподарсько
го виробництва; - 
програмування, 
прогнозування і 

планування 
врожайності; - 

біологічні особливості 
аквакультури; - 
сучасний стан 
біоресурсівв. 
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1
2 

Кафедра 
механіки та 
інженерії 

агроекосистем 

Механіко-
технологічні 

основи 
функціонуван
ня установок 
аквакультури 

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. 

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 

Лекції, 
практичні 

ОС 
«Магістр», 1 

курс, 2 
семестр 

207 «Водні 
біоресурси та 
аквакультура» 

 

Щоб приступити до 
вивчення дисципліни 

необхідно засвоїти 
курси дисциплін: 

«Біоресурси 
гідросфери», 
«Інноваційні 
технології в 
рибництві», 

«Моделювання 
технологічних 

процесів у 
рибництві», 

«Гідротехнічні 
споруди та засоби в 

рибництві», 
«Аквапоніка у 

рибництві» 
1
3 

Кафедра 
біоресурсів, 

аквакультури 
та 

природничих 
наук 

Сучасні 
проблеми 

іхтіопатології 

ЗК05. Прагнення до збереження 
навколишнього природного 
середовища. ЗК06. Здатність 
вчитися і оволодівати 
сучасними знаннями  
СК06. Здатність виявляти та 
використовувати фізіолого-
біохімічні зміни, що 
відбуваються в організмі 
гідробіонтів забезпечення 
ефективності рибницьких 
технологічних процесів у 
водних біоресурсах та 
аквакультурі. 

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. 

Лекції, 
практичні 

ОС 
«Магістр», 2 

курс, 3 
семестр 

207 «Водні 
біоресурси та 
аквакультура» 

 

Вхідний рівень знань 
та умінь, якими має 
володіти студент, 
приступаючи до 
вивчення даної 

дисципліни 
визначається 
вивченням в 

попередніх семестрах 
таких дисциплін – 

«Зоологія», 
«Іхтіологія», 

«Іхтіопатологія», 
«Гідробіологія» 
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1
4 

Кафедра 
біоресурсів, 

аквакультури 
та 

природничих 
наук 

Фермерське 
рибництво 

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 

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. 

Лекції, 
практичні 

ОС «Магістр», 
2 курс, 3 
семестр 

207 «Водні 
біоресурси та 
аквакультура» 

 

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» 

1
5 

Кафедра 
біоресурсів, 

аквакультури та 
природничих 

наук 

Лососівництво 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. 

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. 

Лекції, 
практичні 

ОС «Магістр», 
2 курс, 3 
семестр 

207 «Водні 
біоресурси та 
аквакультура» 

 

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; 
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-розробляти 
технологічні карти 

лососевого 
господарства; -

використовувати 
принципи заповідання 

територій; 

1
6 

Кафедра 
біоресурсів, 

аквакультури та 
природничих 

наук 

Пасовищна 
аквакультура 

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 

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. 

Лекції, 
практичні 

ОС 
«Магістр», 2 

курс, 3 
семестр 

207 «Водні 
біоресурси та 
аквакультура» 

 

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» 

 


