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ВСТУП 
Програма обов’язкової навчальної дисципліни “Аквакультура штучних 

водойм” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів зі спеціальності 207 “Водні біоресурси та аквакультура”. 

Предметом вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань про 

тепловодні і холодноводні, повносистемні і неповносистемні ставові 

господарства, малі водосховища та водойми пристосовані до ведення 

рибництва. Аквакультура штучних водойм вивчає біологічні особливості 

об’єктів рибництва, улаштування різних типів ставів, основні технології 

відтворення, підрощування, вирощування, транспортування та зимівлі цінних 

об’єктів культивування, нових та додаткових видів риб, питання планування 

роботи рибогосподарських підприємств та їх забезпечення необхідними 

ресурсами. 

Вивчення курсу передбачає наявність у студентів системних та грунтовних 

знань з оцінювання придатності водойм для використання в 

рибогосподарських цілях, біотехніку їх відтворення та вирощування, 

володіння методами спрямованого формування іхтіоценозу шляхом 

інтродукції у нагульні та вирощувальні стави різних за спектром живлення 

риб, підбір методів покращення природної кормової бази ставів та 

підвищення їх  рибопродуктивності. 

Анотація 
Навчальна дисципліна “Аквакультура штучних водойм” спрямована на 

здобуття студентами глибоких знань про біологічні особливості, видовий 

склад, біомасу та динаміку росту ставових риб, за умов пливу на них 

абіотичних, біотичних та антропогенних чинників.  

Дисципліна поєднує в собі інформацію про стан та динаміку росту та 

розвитку об’єктів культивування, є основою при вирощуванні риб в 

природних та штучних умовах. 

Ключові слова: улаштування ставів, інтенсифікаційні заходи, 

відтворення, вирощування, підрощування, перевезення та зимівля ставових 

риб, санітарно-гігієнічні заходи, реалізація та маркетинг у рибництві.  

Abstract 
 The education aldiscipline "Aquaculture of artificial reservoirs" is aimed at 

gaining deep knowledge about biological characteristics, species composition, 

biomass and dynamics of the growth of pond fish in the course of students, in the 

event of the flow of abiotic, biotic and anthropogenic factors on them. 
 The discipline combines information on the state and dynamics of the growth 

and development of cultivating objects, which is the basis for the cultivation of fish  

in natural and artificia lconditions. 
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Key words: arranging ponds, intensifying measures, reproduction, cultivation, 

raising, transportation and wintering of pond fish, sanitary measures, marketing 

and marketing in fish farming. 

 
 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменуванняпок

азників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 
заочна форма 

навчання 

 Кількість  

кредитів –8 
7 семестр - 4 

8 семестр - 4 

Галузь знань 20 “Аграрні 

науки та продовольство 

Спеціальність 207 

„Водні біоресурси та 

аквакультура” 

 

 

Нормативна 

Модулів – 3 Спеціалізація ”Охорона, 

відтворення та раціональне 

використання 

гідробіоресурсів” 

Рік підготовки: 
Змістовних  

модулів -2 

4 5 

Семестр 
Загальнакількість 

годин - 240 

7 8 3 4 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –  

 3 семестр- 4 год.,  

4 семестр - 4 год.  

Самостійна робота – 

6 год. 

Рівень вищої освіти: 

перший(бакалаврський) 
Лекції 

24 год. 24 год. 2 год. 2 год. 

Лабораторні  
8 год. 8 год. 6 год. 6 год. 

Практичні  
8 год. 8 год. 6 год. 6 год. 

Самостійна робота 
68 год. 68 год. 94 год. 94 год. 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання- КП 

 24 год.  24 год. 

Вид контролю 

  залік екзамен залік екзамен 

 Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної та індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 33,3 % до 66,6%;  

для заочної форми навчання – 13,2% до 86,8%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
„Аквакультура штучних водойм” 

2.1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета вивчення дисципліни „Аквакультура штучних водойм”: 

- набуття студентами теоретичних та практичних знань з біологічних основ 

технологій відтворення та вирощування культивованих об’єктів рибництва у 

тепловодних та холодноводних ставових рибницьких господарствах. 

У результаті вивчення курсу „Аквакультура штучних 

водойм”:студентиповиннізнати: 

- біологічні особливості об’єктів рибництва; 

- улаштування різних типів ставових господарств; 

- основні засоби інтенсифікації у ставовому рибництві та їх застосування; 

- основні технологічні ланки роботи з урахуванням систем та циклів 

ведення рибництва; 

- основи технологій відтворення цінних об’єктів культивування, нових та 

додаткових видів риб; 

- технології підрощування молоді до життєстійких  стадій; 

- вирощування рибопосадкового матеріалу та товарної риби при 

холодноводному та тепловодному рибництві за різних форм та циклів 

ведення; 

- планувати роботу рибогосподарських підприємств та їх забезпечення 

необхідними ресурсами; 

вміти:  

 - оцінювати придатність водойм, для використання в рибогосподарських 

цілях; 

   - характеризувати об'єкти рибництва, особливості їх вирощування у ставах, 

озерах, водосховищах; 

 -  біотехніку відтворення та вирощування ставових риб; 

  - володіти методами спрямованого формування іхтіоценозу шляхом 

інтродукції різних за спектром живлення риб у нагульні та вирощувальні 

стави; 

 - застосовувати методи підвищення та інтенсифікації природної кормової 

бази ставів; 

 - володіти технологіями зимівлі, перевезення та обліку риб у ставах, озерах і 

водосховищах; 

 - здійснювати наукове обгрунтування створення спеціальних товарних 

рибних господарств та режиму їх експлуатації. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 
Змістовний модуль 1.Технологія вирощування риб у тепловодних 

ставових рибницьких господарствах 
Тема 1. Вступ. Рибництво як галузь сільськогосподарського виробництва. 

Історія розвитку та роль у рибогосподарський галузі. Сучасний стан і 

перспективи розвитку ставового рибництва та внесок Українських вчених у 

розвиток галузі. Значення дисципліни при підготовці іхтіологів-рибоводів. 

Вимоги до знань та умінь. Основні біологічні особливості риб, яких 

використовують для розведення і вирощування у ставових господарствах 

України і країн СНД. 

Тема 2. Організаційна структура ставових господарств та їх 
улаштування. Тепловодні та холодноводні ставові господарства. Дворічний 

та трирічний цикли вирощування риб. Екстенсивна, інтенсивната 

напівінтенсивна форми ведення рибництва. 
Характеристика основних гідротехнічних споруд ставових господарств. 

Вимоги до водопостачання ставів. Ставовий фонд, характеристика категорій 

ставів та їх співвідношення. 

Тема 3. Комплексна інтенсифікація у ставовому рибництві. Природна 

рибопродуктивність ставів, її загальні показники. Метод комплексної 

інтенсифікації у рибництві, його сутність. Значення селекційно-племінної 

роботи як складової цього методу. Меліорація ставів: поняття меліорації, її 

значення для підвищення природної рибопродуктивності ставів та якості 

водного середовища; способи покрашення якості води; аератори і способи їх 

використання у ставах; механічний, хімічний і біологічний способи знищення 

жорсткої водяної рослинності та вилучення її з водойми; боротьба 

Ззамуленням ставів; літування ставів; агромеліоративні заходи у ставах; 

боротьба зі смітною рибою та обладнання для запобігання надходженню її у 

стави. 

Механізація рибницьких процесів: основні механізми, що 

використовуються у рибництві для вирощування кормів, годівлі риб, 

перевезення кормів, удобрення та вапнування ставів, скошування 

рослинності, ремонту гідротехнічних споруд, водопостачання, аерації, 

літування ложа ставів, облову ставів та перевантаження риби тощо. 

Тема 4. Технологія відтворення основних об'єктів рибництва. 
Біологічне обгрунтування використання об'єктів культивування у ставовому 

рибництві (короп, білий та строкатий товстолоби, білий та чорний амури, 

великоротий, малоротий та чорний буфало, канальний сом, осетрові риби, 

лососеві риби, європейський сом, щука, судак, лин тощо). 
Проведення інкубаційної кампанії з осетровими рибами, канальним 

сомом, буфало, піленгасом. Транспортування статевих продуктів і личинок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 
риб. Основні технологічні вимоги та норми відтворення об'єктів 

культивування у нерестових ставах та заводських умовах. 

Тема 5. Технології вирощування риби у тепловодних ставових 
рибницьких господарствах. Технологія підрощування молоді риб.  

Біологічне обгрунтування процесу підрощування личинок у ставах. 

Вимоги до підготовки малькових ставів та лотоків. Зариблення малькових 

ставів, умови підрощування, щільності посадки, водообмін у ставах, годівля 

риби, тривалість підрощування. Роль природної кормової бази, застосування 

штучних стартових кормів. 
Основні біотехнічні норми. Облов ставів, облік і транспортування молоді. 

Основні технологічні нормативи підрощування молоді культивованих 

об'єктів рибництва. 

Тема 6. Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу. 
Вимоги до вирощувальних ставів, їх підготовка до зариблення, 

зариблення ставів личинками та підрощеною молоддю риб, щільність 

посадки, моно- та полікультура цьоголіток. Облов ставів, .методи обліку 

цьоголіток. Рибопродуктивність вирощувальних ставів. 

Біотехнічні нормативи вирощування цьоголіток у вирощувальних ставах. 

Тема 7. Технологія зимівлі риби. Вимоги до зимувальних ставів, їх 

підготовка до зимівлі різновікових груп риб. Вимоги до посадки риби у 

зимівники, необхідні умови та рибницький інвентар. Норми посадки 

різновікових груп риб на зимівлю у стави, облов зимівників, облік риби, її 

транспортування. 

Тема 8. Технологія вирощування товарної риби за дволітнім циклом. 

Вимоги до нагульних ставів, їх підготовка до зариблення та заповнення 

водою. Якість посадкового матеріалу. Вимоги до умов середовища у 

нагульних ставах та якості води. Моно- та полікультура. Вирощування 

товарної риби за інтенсивною, напівінтенсивною та випасною технологіями. 

Чинники, що зумовлюють ефективність роботи екосистеми ставів.  

Основні біотехнічні нормативи вирощування товарної риби за 

інтенсивної, напівінтенсивної та випасної технологій. 

Тема 9. Технологія вирощування товарної риби за трилітнім циклом. 
Характеристика ставового фонду, вимоги до вирощувальних ставів І та 

IIпорядку і нагульних ставів. Основні складові технологічного процесу. 

Вимоги до підготовки ставів різних категорій до вирощування в них риби 

відповідного віку. Вимоги до умов середовища та якості води.  
Модуль 2 

Змістовний модуль 2.  Технологія ведення холодноводного рибництва. 
Спеціальні види товарного рибництва 

Тема 10. Технологія ведення холодноводного рибництва 
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Основні об'єкти розведення у холодноводному рибництві (райдужна та 

струмкова форель, форелькамлоопс, форель Дональдсона, пелядь), їх 

біологічні властивості та вимоги до екологічних умов вирощування. 

Характеристика холодноводних рибницьких господарств, їх системи та 

цикли. Технологія ведення форелевого господарства. Характеристика 

рибницьких заводів у форелівництві, основного обладнання, категорій 

водойм та місткостей, особливості влаш- 

тування форелевих господарств. 

Плідники форелі, їх якість, вимоги до умов утримання, отримання зрілих 

статевих продуктів, інкубація заплідненої ікри. Догляд за ходом розвитку 

ікри. Витримування вільних ембріонівпідрощування личинок, вирощування 

мальків та цьоголіток. Зимове вирощування однорічок, вирощування 

товарних дволіток, корми у форелівництві. Годівля різновікових груп форелі. 

Добові раціони. Техніка годівлі форелі. Методи обліку та норми перевезення 

різновікового матеріалу. 

Біотехнічні норми відтворення та вирощування форелі. 

Тема 11. Товарне осетрівництво. Особливості біології осетрових риб та 

їх гібридів, їх вимоги до екологічних умов. Основи технології відтворення та 

вирощування у ставахрибопосадкового матеріалу і товарної продукції 

осетрових риб (стерлядь, російський осетер, сибірський осетер, бестер, 

білуга, веслоніс тощо). 
Технологія вирощування ремонтно-маточних стад ставових осетрових 

риб. Вимоги до літніх та зимувальних ремонтних і маточних ставів. Умови 

середовища та якість води в них. Щільність посадки різновікового матеріалу, 

норми його виживання та добору. Бонітування риб. Умови літнього та 

зимового утримання плідників, їх транспортування. 

Вимоги до вирощування маточних стад осетрових, лососевих, канального 

сома, буфало. Рибоводно-біологічні нормативи. 

Тема 12. Спеціальні види товарного рибництва. Комбіновані форми 
ведення рибницького господарства. Спрощене повносистемне 

господарство. Технологія безперервного вирощування риби у ставах. 

Особливості вирощування товарної риби у господарствах з солонуватою 

водою. Вирощування риб на рисових полях. Спільне вирощування риби та 

водоплавних птахів: качок і гусей. Вирощування риби у торф'яних кар'єрах 

тощо. 
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3. Структура залікового кредиту дисципліни. 
 

 

 

Назва змістовних 

модулів і тем 

 

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма 

навчання 

усьо-

го 

Л. Л. П. С.Р. усьо-

го 

Л. Л. П. С.Р. 

Модуль 1.  Змістовний модуль 1  (4 курс 7 семестр). 

Технологія вирощування риб у тепловодних ставових господарствах 

Тема 1.Вступ. 18 4 1 1 12 18,2 0,02 1 1 16 

Тема 2. Організаційна 

структура ставових 

господ. та їх 

улаштування 

18 4 1 1 12 18,2 0,02 1 1 16 

Тема 3.Комплексна 

інтенсифікація у 

ставовому рибництві. 

18 4 1 1 12 18,2 0,02 1 1 16 

Тема 4.Технологія 

відтворення основних 

об'єктів рибництва. 

18 4 1 1 12 18,2 0,02 1 1 16 

Тема 5.Технологія 

підрощування молоді 

риб. 

18 4 1 1 12 18,2 0,02 1 1 16 

Тема 6.Технологія 

вирощування 

рибопосадкового 

матеріалу 

18 4 1 1 12 18,2 0,02 1 1 16 

Тема 7. Технологія 

зимівлі риб 

18 4 1 1 12 18,2 0,2 1 1 16 

Тема 8.Технологія 

вирощування товарної 

риби за дволітнім 

циклом 

20 4 2 2 12 17,3 0,3 1 1 15 

Тема 9.Технологія 

вирощування товарної 

риби за трилітнім 

циклом. 

18 4 1 1 12 17,3 0,3 1 1 15 

Всього за змістовим 

 модулем 1 

164 36 10 10 108 162 2 9 9 142 
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Модуль 1.  Змістовний модуль 2. Технологія ведення холодноводного 

рибництва. Спеціальні види товарного рибництва. 

Тема 10. Технологія 

веденняхолодново-

дного рибництва. 

18 4 2 2 10 17,5 0,5 1 1 15 

Тема 11.Товарне 

осетрівництво 

17 4 2 2 9 17,5 0,5 1 1 15 

Тема 12.Спеціальні 

види товарного 

рибництва 

17 4 2 2 9 17 1 1 1 14 

Всього за змістовим 

 модулем 1 

52 12 6 6 28 52 2 3 3 44 

Модуль 3. ІНДЗ КП.     24     24 

Разом 240 48 16 16 160 240 4 12 12 212 

 
5. Теми лабораторних робіт 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

денна  заочна  

7 

сем. 

8  

сем. 

7 

сем. 

8  

сем. 

1 Рибоводно-біологічні нормативи відтво-

рення та вирощування ставових риб – 

коропа, білого та строкатого товстолобів, 

білого амура, канального сома, форелі.  

1 1 1 1 

2 Робота інкубцеху за заводського способу 

відтворення: коропа, білого та строкатого 

товстолобів, білого амура, канального сома.  

1 1 1 1 

3 Розрахунок ремонтних стад вирощуваних 

риб: коропа, білого та строкатого 

товстолобів, білого амура, канального сома. 

1 1 1 1 

4 Потреба в категоріях ставів 

повносистемного ставового господарства за 

вирощування коропа: літньо-ремонтних, 

літньо-маточних, зимово-ремонтних, 

зимово-маточних,  нерестових, вирощу-

вальних І та ІІ категорії, зимувальних, 

нагульних, ізоляторних та карантинних. 

1 1 1 1 

5 Потреба в категоріях садків повноси-

стемного садкового господарства за 

вирощування к. сома. 

1 1 1 1 
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6 Розрахунок інтенсифікаційних заходів 

повносис-темного ставового господарства 

за вирощування коропа. 

1,5 1,5 0,5 0,5 

7 Розрахунок інтенсифікаційних заходів 

повносистемного садкового господарства 

за вирощування форелі.  

1,5 1,5 0,5 0,5 

 Разом 8 8 6 6 
 

6. Теми практичних занять 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

денна  заочна  

7 сем. 8 сем. 7 сем. 8 сем. 

1 Розрахунок кількості ставів різних 

категорій та їх площ. 

1 1 1 1 

2 Розрахунок кількості риби у маточному і 

ремонтному стаді коропа. 

1 1 1 1 

3 Розрахунок кількості рибопродукції та 

рибопродуктивності ставів. Розрахунок 

щільності плсадки коропа в полікультурі 

та вирощувальні стави. 

1 1 1 1 

4 Розрахунок потреби ставових 

господарств у посадковому матеріалі. 

1 1 1 1 

5 Вапнування рибоводних ставів. 

Розрахунок необхідної кількості 

мінеральних добрив. 

1 1 0,5 0,5 

6 Складання кормової суміші для годівді 

риб. 

1 1 0,5 0,5 

7 Розрахунок необхідної кількості кормів 

для ставового господарства. 

1 1 0,5 0,5 

8 Розрахунок рибо-качинного 

господарства. Перевезення живої риби 

1 1 0,5 0,5 

 Разом 8 8 6 6 
7. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

Підготовка до аудиторних занять – 0,5 год./1 год. занять (27 год.) 

Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит ЄКТС (30 год.) 

Опрацювання окремих тем програм або їх частин, які не викладаються на 

лекціях – 41 год/96 год. 
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8. Завдання для самостійної роботи 
Назва теми Кількість годин 

денна заочна 

7 сем. 8 сем. 7 сем. 8 сем. 

Рибоводно-біологічні нормативи відтворення 

та вирощування ставових риб – коропа, білого 

та строкатого товстолобів, білого амура, 

канального сома, форелі  

7 7 9 9 

Робота інкубцеху за заводського способу відтво-

рення: коропа, білого та строкатого товстолобів, 

білого амура, канального сома, форелі 

7 7 9 9 

Розрахунок ремонтних стад вирощуваних риб:

коропа, білого та строкатого товстолобів, білого 

амура, канального сома, форелі 

7 7 9 9 

Потреба в категоріях ставів повносистемного 

ставового господарства за вирощування 

коропа: літньо-ремонтних, літньо-маточних, 

зимово-ремонтних, зимово-маточних, 

нерестових, вирощувальних І та ІІ категорії, 

зимувальних, нагульних, ізоляторних та 

карантинних. 

6 6 9 9 

Потреба в категоріях садків повносистемного 

садкового господарства за вирощування форелі 

6 6 9 9 

Потреба в категоріях басейнів повносистемного 

басейнового господарства за вирощування к. 

сома 

6 6 9 9 

Розрахунок інтенсифікаційних заходів 

повносис-темного ставового господарства за 

вирощування коропа 

6 6 9 9 

Розрахунок інтенсифікаційних заходів 

повносистемного садкового господарства за 

вирощування форелі  

6 6 9 9 

Розрахунок інтенсифікаційних заходів 

повносис-темного басейнового господарства за 

вирощуван-ня канального сома  

6 6 9 9 

Планування роботи рибкомбінату 5 5 9 9 

Охорона праці та безпека життєдіяльності в 

рибницьких господарствах 

5 5 4 4 

Разом 68 68 94 94 
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9. Індивідуальна робота 
Студенти виконують фахову курсовий проект на тему: «Розрахунок 

роботи повносистемного господарства з вирощування коропа, рослиноїдних  

риб та канального сома в зоні рибництва Полісся, Лісостеп, Степ». 
На виконання курсового проекту та його перевірку передбачено 

навчальним планом та робочою програмою 24 год., об’єм курсового          

проекту – 50 стр. 

Для виконання курсовогопроектурозробленівихідніданііндивідуально на 

кожного студента. 

Курсовий проект складається з таких частин: титульної сторінки, змісту, 

вступу, основної частини, висновків, списку літератури, додатків до 

індивідуального завдання (при необхідності). 

Вступ має розкривати актульність обраної теми, її, проблематику, 

перелік науковців, щозаймалися дослідженями цих питань, мету, об’єкту, 

предмет і завдання дослідницької роботи. 
Основна частина проекту (може складатися з декількох підрозділів) має 

включати теоретичний підрозділ з характеристикою сучасного стану 
проблеми, описом нормативної літератури, поглядом на проблему, аналізом 
позитивних та негативних наслідків впливу проблеми на розвиток 
досліджень. 

Практичний підрозділ складається з аналізу інформації, ситуаційних 
завдань, вирішення яких має супроводжуватися обгрунтованими висновками. 

Проектна частина передбачає обгрунтування заходов з підвищення 
ефективності оцінки продукційних можливостей згідно завдання. 

Висновки мають бути обгрунтованими щодо досягнення мети роботи, 
роботу оформлюють згідно вимог. 

10. Методи навчання 
Вивчення дисципліни досягається інформаційним, ілюстративним та 

проблемним методами навчання. 
Лекції супроводжуються демонстрацією схем, таблиць з 

мультимедійним супроводом. На практичних та лабораторних заняттях 
розглядаються та розв’язуються задачі наближені до реальних ситуацій: 

- використовується роздатковий матеріал (наочність) для формування у 
студента системного мислення, розвитку пам'яті; 

- проводиться дискусійне обговорення проблемних питань; 
- задаються провокаційні питання. 

Навчання супроводжується опрацюванням нормативної, навчальної 
літератури, а також періодинчних видань. 

При викладанні навчальної дисципліни для активізації  
навчальногопроцесу передбачено застосування сучасних навчальннх 
технологій,  таких, як: проблемна лекція. робота в малих групах, семінари-
дискусії, кейс-метод, метод «Робота вмережі»,  екскурсійні заняття. 
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11.Методи контролю 
Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовується оцінювання знань за наступними видами робіт:  
-  поточне тестування та опитування; 
-  усне опитування; 
-  підсумкове тестування з кожного змістового модуля;  
-  перевірка виконаних лабораторних та практичних завдань; 
-  підготовка та презентація реферату; 
- підготовка до видання наукових статей, тез для участі в конференціях та 
олімпіадах. 

Індивідуальна робота є обов'язковим елементом модуля і виконується 
обов'язково в часових рамках вивчення певного модуля. 

Підсумковий контроль знань студента з навчальної дисципліни 
проводиться у комп’ютерній тестовій формі. Контрольнізавдання за 
змістовим модулем включають тестові питання трьох рівнів. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 
- з практичних та лабораторних занять - на основі перевірки виконаних 
завдань, есе, тестів. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 
 

12. Розподіл балів, що присвоюються студентам  
 
 

Поточне тестування та самостійна робота Іспит Сума 
 Змістовий модуль 1 Змістовий 

модуль 2 
45 15 

Т 

1 

Т

2 

Т

3 

Т 

4 

Т 

5 

Т 

6 

Т 

7 

Т 

8 

Т 

9 

Т 

10 

Т 

11 

Т 

12 
40 100 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Т1, Т2... Т12 — теми змістових модулів. 

Студент повинен набрати за поточне тестування та самостійну роботу не 

менше ніж 60 балів, а також відпрацювати всі лабораторні та практичні 

заняття. 

 

Курсовий робота 
 

Теоретична частина Графічна части 

на(оформлення) 

Захист Сума 

30 30 40 100 
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Шкала оцінювання 

Сума балів завсі види 

навчальної діяльності 
Оцінка за національною 

шкалоюдля заліку 

Оцінка за національною 

шкалоюдля екзамену та 

курсової роботи 

90–100 

зараховано 

відмінно 

82–89 
добре 

74–81 

64–73 
задовільно 

60–63 

35–59 незараховано з 

можливістю повторного 

складання 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

0–34 незарахованоз обов’язков

им повторним вивченням 

дисципліни 

незадовільно 

з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 
13. Методичне забезпечення 

  Методичні забезпечення навчальної дисципліни “Аквакультура 

штучних водойм” включає: 

1. Опорний конспект лекцій (на електронному і паперовому носіях) за всіма 

темами курсу, у тому числі і для самостійного вивчення. 

2. Пакет тестових завдань з кожної теми та в цілому по всьому курсу 

дисципліни. 

 3. Ілюстративні матеріали. 

 

 

14. Рекомендована література 
Базова 

1. Мартышев Ф.Г., «Прудовое рибоводство». М. Пищепромиздат, 

1973г., 425с. 

2. Привезенцев Ю.А., «Интенсивное и прудовое рыбоводство». М. 

Агропромиздат, 1991г., 368с. 

3. Практикум по прудовому рыбоводству. В.Г. Саковская, З.П. 

Ворошилина и др. М. Агропромиздат, 1991г., 174с. 
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4. Титарев Е.Ф. «Форелеводство», М. Пищевая промышленность, 

1980г.,300с. 

5. Шерман І.М. «Ставове рибництво», К., ВШ., 1992р., 214с. 

6. Шерман І.М., Краснощек Г.П., Пилипенко Ю.В. «Рибництво», К., 

Урожай, 1992р., 191с. 

7. Чижик А.К., Шерман И.М., „Прудовое рыбоводство”, К.,ВШ., 1982г., 

215с. 

8. Беляев В. И., Справочник по рыбоводству и рыболовству. – Мн.: 

Ураджай, 1986. – 224 с.: ил., с.: 42-47. 

9. Гринжевський М.В., Аквакультура України. – Львів: Вільна Україна, 

1998. – 364 с.  

10. Михеев В.П., Садковое выращивание товарной рыбы. – М.: Легк. и 

пищ. пром-сть, 1982 – 114 с. 

11.  Наукове обґрунтування раціональної годівлі риб: Довідково-навч. 

посібник / І.М. Шерман, М.В. Гринжевський, Ю.О. Желтов та ін. – К.: вища 

освіта, 2002. – 127 с.: іл, с.: 119-124.  

12. Шерман І.М., Гринжевський М.В., Грициняк І.І., Розведення і 

селекція риб. – Рівне: УДУВГП, 2002. – 246 с.: іл. 38, с.: 165.    

Допоміжна 
1. Паламарчук М.М., Географія України: Підр. для серед. шк. – 3-тє 

вид., перероблене і доповнене. – К.: Освіта, 1992. – 159 с.: іл., карти, с.: 34-35. 

2.  Географічна енциклопедія України, с.: 186-189. 

3. Сборник нормативно-технологических документов по товарному 

рыбоводству. Т 2, М.1986г. 

4. Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части 

СССР. Под ред. Л.А Кутиковой, Я.И.Старобогатова.- Л.:Гидрометеоиздат. – 

1977.-508с. 

5. Мордухай-Болтовский Ф.Д. Материалы к среднему весу водных 

беспозвоночных бассейна Дона ((Тр. Проблем.итемат. совещ.2. Проблемы 

гидробиологии внутренних вод.-М.: Изд-во АН СССР.-1954.-с.223-241. 

6. Богатова И.Б. Рыбоводная гидробиология.- М.:Пищевая 

промышленность.-1980.-360с. 

7. Кражан С.А., Лупачева Л.И. Естественная кормовая база водоемов и 

методы ее определения при интенсивном ведении рыбного хозяйства. 

(справочный материал для работников прудовых хозяйств УССР). – Львов: 

УААН. – 1991.-102с. 
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15. Інформаційні ресурси 
1. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) 

/Електронний ресурс. – Режим доступу:  naukovabiblioteka. 

2. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського Електронний ресурс. – 

Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua. 

3. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6) /Електронний 

ресурс. – Режим доступу: http://libr.rv.ua. 

4. Сайт журналу «Гидробиологический журнал», рубрика «Санитарная 

гидробиология» Електронний ресурс. – Режим доступу: 

http://hydrobiolog.com.ua/2010/2010_4.htm 

5. Інститут рибного господарства НААНУ. Електронний ресурс. – Режим 

доступу: http://if.org.ua/index.php/uk/. 

6. Сайт журналу «Рибогосподарська наука України», рубрика «Біоресурси та 

екологія водойм» Електронний ресурс. – Режим доступу: 

http://fsu.ua/index.php/uk/arkhiv-zhurnalu. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


