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ВСТУП 

Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Теоретичні основи 

рибництва» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів зі спеціальності 207 “Водні біоресурси та 

аквакультура”. 

Предметом вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань про 

можливості успішного проведення основних технологічних процесів при 

вирощуванні риб у водоймах різного типу і за різних екологічних умов з 

метою отримання максимальної кількості продукції найкращої якості. 

Засвоєння основних положень даної дисципліни неможливе без знань, 

яких набувають майбутні іхтіологи-рибоводи, вивчаючи екологію, 

гідрологію, гідрохімію, гідробіологію, фізіологію риб, біохімію гідробіонтів, 

генетику та анатомію риб, аквакультуру штучних та природних водойм, 

індустріальне рибництво, основи марикультури тощо. 

Знання, набуті в результаті вивчення дисципліни “Теоретичні основи 

рибництва”, сприятимуть появі у майбутніх фахівців повного розуміння 

передумов ефективного ведення рибництва, що органічно поєднує 

навчальний процес із дисциплінами фундаментальної та спеціальної фахової 

підготовки 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої 

освіти України. 

Анотація 
Навчальна дисципліна “Теоретичні основи рибництва” спрямована на 

набуття студентами цілісної системи знань та уявлень з основних питань 

теорії ведення рибогосподарської діяльності з використанням бази даних із 

дисциплін фундаментальної підготовки відповідно до конкретних проблем 

рибництва. 

Ключові слова: фітопланктон,зоопланктон, зообентос, популяції 

гідробіонтів, гідробіоценози, водні екосистеми, структура водойм, трофічні 

ланцюги, кругообіг речовин, іхтіоценози, екологічна та економічна 

доцільність, перспективні об’єкти рибництва, рентабельність виробництва. 

Abstract 
The educational discipline "Theoretical fundamentals of fish farming" aims at 

gaining a comprehensive system of knowledge and ideas for students on the main 

issues of the theory of fishing activities using a database of basic training 

disciplines in accordance with specific problems of fish farming. 

Keywords: phytoplankton, zooplankton, zoobenthos, hydrobiontspopulation, 

hydrobiocenosis, aquaticecosystems, waterbodiesstructure, trophicchains, 

cyclingofsubstances, ichthyotsenoses, ecologicalandeconomicexpediency, 

promisingobjectsof fish farming, profitability of production. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

 Кількість кредитів –5 
 

Галузь знань 20 “Аграрні науки 

та продовольство 

Спеціальність 207 

„Водні біоресурси та 

аквакультура” 

 

 

Нормативна 

Модулів – 2 Спеціалізація “Водні 

біоресурси”,”Охорона, 

відтворення та раціональне 

використання гідробіоресурсів” 

Рік підготовки: 

Змістовних модулів -2 
1 - 

Семестр 
Загальнакількість  

годин - 150 

1 - 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 5 

Самостійна робота –  

6 год. 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 
Лекції 

30 год. - 

Лабораторні  
- - 

Практичні  
20 год. - 

Самостійна робота 
100 год. - 

Вид контролю: екзамен 

Примітка: Співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної 

роботи становить: для денної форми навчання – 33,3%; 66,6%. 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни «Теоретичні основи 

рибництва» 
2.1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення дисципліни „Теоретичні основи рибництва”- набуття 

студентами цілісної системи знань з питань теорії ведення рибогосподарської 

діяльності з використанням бази даних із дисциплін фундаментальної 

підготовки та прикладної, відповідно до конкретних проблем рибництва. 

Завдання дисципліни:  
- ознайомлення студентів з основними складовими способу життя риб 

(розмноження, ріст, розвиток, живлення, продуктивні якості) 

- вивченняфізіолого-біохімічних особливостей штучного та природного 

відтворення; 
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- вивченнязакономірностей накопичення, трансформації органічної 

речовини та енергії в різні періоди їх життя. 

знати:  

-як використовувати закономірності впливу на риб екологічних чинників 

водного середовища; 

- біологічну продуктивності кормових гідробіонтів і методів її формування у 

водоймах різного призначення; 

- застосовування у рибництві окремих теоретичних складових будови та 

пристосування до існування риб у воді. 

 
3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 
Змістовний модуль 1.Теоретичні основи інтенсифікації рибництва 
Тема 1. Вступ. Історія розвитку рибництва в Україні та світі. Стан 

рибництва у Рівненській області. 
 Розвиток рибальства та рибництва в історичному аспекті. Відомі факти про 

рибництво різних історичних епох. Етапи формування рибництва як сучасної 

технології. Видатні дослідники та виробники галузі. 

Цінність риби як харчового продукту. Нормативи споживання та фактичний 

стан, напрями прісноводної аквакультури в Україні та світі. Розвиток 

рибництва у Рівненській області. 

Тема 2. Проблеми створення, трансформації та використання 
органічної речовини в рибогосподарських водоймах. 

Джерела утворення органічної речовини у водоймах. Поняття 

продуцентів, консументів та редуцентів. Трофічні та енергетичні ланцюги 

живлення та піраміди.  

Ефективність використання речовини та енергії продуцентів. консументівта 

редуцентівна різних трофічних рівнях. Рибопродуктивність природних та 

штучних водойм, фактори, залежності. 

Тема 3. Рибопродуктивність водойм в умовах штучного 
іхтіоценозу. Спектри живлення риб та харчова конкуренція між ними.  
 Рибопродуктивність та джерела її походження в умовах штучного 

іхтіоценозу. Досягнення показників рибопродуктивності в різних типах 

господарств та конкретних господарствах. Екологічні групи риб за 

спектромживлення. Відомості про призначення та проведення аналізу 

живлення риб. Напрямки та ефективність господарського використання риб, 

різних за спектром живлення.  

Тема 4. Основні та перспективні об'єкти сучасного тепловодного 
рибництва.  

Реальні та перспективні об'єкти сучасного ставового рибництва. 

Біологічні особливості, прийняті технології їх культивування: короп, білий і 
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строкатий товстолобики, білий і чорний амури, великоротий, 

малоротийбуфало, канальний та кларієвий сом, веслоніс, європейський сом, 

судак, щука, піленгас. 

Тема 5. Теоретичні основи головних технологічних процесів 
тепловодного рибного господарства 

Типи господарств прісноводної аквакультури, їхні відмінності з огляду 

на шляхи формування рибопродуктивності, об'єкти культивування. 

Відтворення та вирощування з метою отримання рибопродуктивності -

головні технологічні процеси тепловодного рибного господарства. 

Тема 6. Меліоративні заходи щодо покращення умов існування 
при вирощуванні ставових риб 

Меліорація як система заходів покращання умов відтворення та 

вирощування об'єктів культивування, а також їхньою видобутку. 

Різноманітність заходів меліорації, меліорація докорінна та поточна. 

Тема 7. Теоретичне обгрунтування складу полікультури в умовах 
рибницьких господарств 

Полікультура як захід інтенсифікації рибництва. Екологічні аспекти 

сумісного культивування. Джерела додаткової рибопродукгивності в умовах  

полікультури. Призначення окремих видів полікультури. Обгрунтування 

структури  полікультури  в зв'язку з типом та формою ведення господарства. 

Тема 8. Теоретичні основи інтенсифікації рибництва 
Інтенсифікація як система заходів підвищення рибопродуктивності 

водойм. Передумови та напрямки інтенсифікації. Форми ведення рибного 

господарства, характерні показники. 

Змістовний модуль 2. 
Теоретичні основи перспектив розвитку товарного рибництва 
Тема 9. Біологічні особливості природного відтворення різних 

екологічних груп риб та перспективи їх керованого розведення 
Екологічні групи риб за сезоном нересту та характером нерестових 

міграцій. Озимі та ярові раси. Екологічні групи риб за нерестовим субстратом. 

Умови відтворення риб різних екологічних груп. Природні та антропогенні 

фактори впливу на ефективність відтворення. Біологічні особливості риб як 

підґрунтя технології штучного відтворення та керованого розведення. 

Тема 10. Біологічні основи технологій ставового рибництва. 
Теоретичне обґрунтування конструктивних особливостей штучних 
рибоводних ставів 

Сезонні цикли риб та пов'язана з цим сезонність технології ставового 

рибництва. Зони рибництва. Обороти рибного господарства. Календарний 

графік виробничих процесів в зв'язку з особливостями сезонів року та 

пристосуванням риб різних видів до них.  

Штучні водойми різного типу та цільового призначення, аспекти їхнього 
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рибогосподарського використання. Стави як основний тип 

рибогосподарських водойм. Конструктивні особливості ставів. Стави руслові 

та одамбовані. Стави різного цільового призначення. 

Тема 11. Теоретичні основи оптимізації технологій виробництва 
рибопосадкового матеріалу 

Особливості біології різних видів ставових риб на першому році 

життя. Головні особливості технології вирощування цьоголітків: вимоги до 

вироснихставів, проведення зариблення, інтенсифікаційні заходи, контроль 

ходу вирощування, проведення облову. 

Тема 12. Вплив факторів середовища на ефективність зимівлі риб 
Процеси, що протікають в організмі риби в холодну пору року та 

вимоги до навколишнього середовища: температурний, газовий та сольовий 

режими, РН, вміст біогенних елементів, органічних сполук тощо.  

 Вимоги, що висуваються до цьоголітків з огляду на майбутню зимівлю. 

Технологічні заходи під час зимівлі. 

Тема 13. Вплив факторів середовища на рівень фізіологічних 
процесів, ріст та розвиток холодноводних і тепловодних риб 

Процеси, що протікають в організмі риби в теплу пору року та вимоги 

до навколишнього середовища: температурний, газовий та сольовий режими, 

РН, вміст біогенних елементів, органічних сполук тощо.  

Тема 14.Теоретичні основи оптимізації ставового рибництва 
Особливості біології різних видів ставових риб на першому році 

життя. Головні особливості технології вирощування цьоголітків: вимоги до 

вироснихставів, проведення зариблення, інтенсифікаційні заходи, контроль 

ходу вирощування, проведення облову. 

Тема 15. Біологічні основи індустріального рибництва 
Особливості інтенсивного вирощування риби. Показники фізико-

хімічного режиму, що відповідають потребам риб різних видів в умовах 

високих щільностей посадки, лімітуючі чинники шляхи подолання їхнього 

впливу.  

Проблема високоефективної годівлі риби, повнораціонні корми. Типи 

індустріальних рибних господарств, технології, що застосовуються, приклади, 

перспективи. 

Тема 16. Малі водосховища і пристосовані водойми в зв'язку з 
перспективами розвитку рибництва 

Фонд, призначення та рибогосподарська класифікація малих 

водосховищ. Особливості рибогосподарського використання водойм різного 

призначення. Підґрунтя основних технологічних заходів рибництва в малих 

водосховищах. 
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4.  Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо

го 

у тому числі  

усьо

го 

у тому числі 

л п лаб. інд. с.р. л п лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи інтенсифікації рибництва 

Тема 1. Вступ. Історія розвитку 

рибництва в Україні та світі. 

Стан рибництва у Рівненській 

області. 

9 1 1 - - 7 - - - - - - 

Тема 2. Проблеми створення, 

використання та трансформації 

органічної речовини в 

рибогосподарських водоймах. 

10 2 1 - - 7 - - - - - - 

Тема 3. Рибопродук 

тивність водойм в умовах 

штучного іхтіоценозу. Спектри 

живлення риб та харчова 

конкуренція між ними. 

9 2 1 - - 6 - - - - - - 

Тема 4. Основні та перспективні 

об'єкти сучасного тепловодного 

рибництва. 

10 2 2 - - 6 - - - - - - 

Тема 5. Теоретичні основи 

головних технологічних процесів 

тепловодного рибного 

господарства 

11 2 2 - - 7 - - - - - - 

Тема 6. Меліоративні заходи 

покращення умов існування при 

вирощуванні ставових риб 

10 2 1 - - 7 - - - - - - 

Тема 7. Теоретичне обгрунтування 

складу полікультури в умовах 

рибницьких    господарств 

10 2 1 - - 7 - - - - - - 

Тема 8. Теоретичні основи  

інтенсифікації рибництва 
10 2 1   7 - - -  - - 

Всього за змістовим модулем 1 79 15 10 - - 54 - - - - - - 

Змістовний модуль 2. Теоретичні основи перспектив товарного рибництва 

Тема 9. Біологічні особливості 

природного відтворення різних 

екологічних груп риб та 

перспективи їх керованого 

6 1 1 - - 4 - - - - - - 
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розведення 

Тема 10. Біологічні основи 

технологій ставового рибництва. 

Теоретичне обґрунтування 

конструктивних особливостей 

штучних рибоводних ставів 

9 2 1   6 - - - - - - 

Тема 11. Теоретичні основи 

оптимізації технології 

виробництва рибо 

посадкового матеріалу 

10 2 2 - - 6 - - - - - - 

Тема 12. Вплив факторів 

середовища на ефективність 

зимівлі риб 

9 2 1 - - 6 - - - - - - 

Тема 13. Вплив факторів 

середовища на рівень фізіологі-

чних процесів, ріст та розвиток 

тепло- і холодноводних риб 

10 2 2 - - 6 - - - - - - 

Тема 14. Теоретичні основи 

оптимізації ставового рибництва 
9 2 1 - - 6 - - - - - - 

Тема 15. Біологічні основи 

індустріального рибництва 
9 2 1 - - 6 - - - - - - 

Тема 16. Малі водосховища та 

пристосовані водойми у зв'язку з 

перспективами розвитку 

рибництва 

9 2 1 - - 6 - - - - - - 

Всього за змістовим модулем 2 71 15 10 - - 46 - - - - - - 

Всього: 150 30 20 - - 100 - - - - - - 

5. Теми практичних занять 
№ 

Назва теми  
Кількість год. 
денна заочна 

1 Первинна продукція водойм. Спосіб визначення. Шляхи 

трансформації. 

2 - 

2 Рибопродуктивність водойм. Визначення 

рибопродуктивності за станом кормової бази. Біологічні та  

господарські характеристики основних та перспективних 

об'єктів сучасного тепловодного рибництва 

2 - 

3 Головні технологічні  процеси тепловодного рибного 

господарства, календарний графік 

2 - 

4 Визначення потреби водойм в заходах меліорації 2 - 
5 Розрахунки складу полікультуриставів 2 - 

6 Визначення спектрів живлення коропа та рослиноїдних  

риб різного вік 

2 - 

7 Нерестова кампанія. Розрахунки показників проведення 2 - 
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нересту коропа та рослиноїдних видів риб 

8 Конструктивні   особливості рибницьких ставів,  

експлікація водойм повносистемного господарства 

2 - 

9 Рибогосподарські розрахунки вирощування рибопоса-

дкового  матеріалу,   

1 - 

10 Зимівля риби. Розрахунки щільностей посадки 1 - 

11 Садкові та басейнові господарства: розрахунки показників 1 - 

12 Малі водосховища: рибогосподарська класифікація, 

розрахунок зариблення. 

1 - 

 Всього 20 - 
 

6. Самостійна робота 
Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни “Теоретичні 

основи рибництва” є складання письмового звіту за темами вказаними в 

п.6.1. Загальний обсяг звіту визначається з розрахунку 0,25 сторінки на 1 год. 

самостійної роботи.  

Звіт включає план, вступ, основну частину, висновки, список 

використаної літератури та додатки. Звіт оформлюється на стандартному 

папері формату А4 (210*297) з одного боку. Поля: верхнє, нижнє та ліве – 20 

мм, праве – 10 мм. Звіт може бути рукописним або друкованим і виконується 

українською мовою. 

Захист звіту про самостійну роботу відбувається у терміни, узгоджені 

студентом і викладачем.  

  Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання:  

 підготовка до аудиторних занять – 43 год. 
 підготовка до контрольних заходів – 43 год. 

 самостійна робота над курсом – 86 год. 

6.1. Завдання для самостійної  роботи 

№ Назва теми 
Кількість годин 

денна заочна 

1 Рибництво і проблеми забезпечення тваринним білком потреб 

людини.Основні етапи розвитку рибництва. Сучасне рибництво і 

головні напрями його перспективного розвитку. 

9 - 

2 Первинна продукція рибогосподарських водойм і шляхи її 

раціонального використання.Уява про продуцентів і консуменгів, 

ефективність  їх використання. Трансформація органічної 

речовини в ставах і водосховищах. 

9 - 

3 Грунтово-кліматичні умови, рибопродуктивність ставових 

господарств.Параметри показників рибопродуктивності, склад 

штучного іхтіоценозуставів і водосховищ. Особливості 

9 - 
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живлення риб в природних і штучних умовах. 

4 Теоретичні аспекти вирощування молоді основних об'єктів 

тепловодної рибництва до життєстійких стадій 

тарибопосадкового матеріалу 

9 - 

5 Теоретичні основи вирощування товарної риби в сучасних 

рибницьких господарствах.Виробничий фонд рибництва . 

Короткі відомості про стави, водосховища садки, 

басейни.Сучасний стан і перспективи ш тучного і керованого 

розведення риб 

9 - 

6 Головні об'єкти сучасного тепловодного та холодноводого 

ставового рибництва та їх біологія. Перспективні об'єкти 

рибництва. 

9 - 

7 Теоретичні передумови  інтенсифікації рибництва.Меліорація і 

меліоративні заходи.Удобрення. Механізм дії добрив. 

Продуценти  і консументи  різних трофічних рівнів.Корми. 

Особливості штучних кормів у залежності від вікових труп і 

фізіологічного стану риб. 

9 - 

8 Біологія живлення риб в зв'язку з полікультурою  

рибогосподарських водойм.. Обгрунтування штучної 

полікультури.Біологія основнихоб'єктів сучасної полікультури 

ставових господарств. 

9 - 

9 Основні елементи технології відтворення коропа в нерестових 

ставах, вирощування молоді коропа і рослиноїдних видів риб до 

життєстійких стадій,вирощування цьоголіток коропа і 

рослиноїдних видів риб 

5 - 

10 Основні елементи технології зимівлі цьоголіток коропа і 

рослиноїдних риб, виробництва товарної риби при дволітньому та 

трьохлітньому обороті. 

5 - 

11 Історія і сучасні напрямки селекції в рибництві.Племінна справа в 

сучасному рибництві.Сучасні напрямки  індустріальною 

рибництва.Біологічні основи індустріального рибництва 

9 - 

12 Особливості гідрологічною режиму малих водосховищ в зв'язку 

з їх рибогосподарським використанням.Біопродукційний 

потенціал малих водосховищ і перспективи пасовищної 

аквакультури.Формування штучного іхтіоценозу малих 

водосховищ з метою раціонального використання природних 

кормових ресурсів 

9 - 

 Всього 100 - 

7. Методи навчання 
У процесі проведення лекційних та лабораторних занять 

використовуються наступні методи активного навчання та технічні засоби: 

друковані роздаткові матеріали; ілюстрування лекцій мультимедійне; 

комп’ютерна обробка даних лабораторно-практичних робіт. 

Лекції супроводжуються демонстрацією схем, таблиць з 
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мультимедійним супроводом. На практичних 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 навчального 
процессу передбачено застосування сучасних навчальннх технологій,  таких, 
як: проблемна лекція. робота в малих групах, семінари-дискусії, кейс-метод, 
метод «Робота вмережі»,  екскурсійні заняття. 

 
8. 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. 

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

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

Усіформи контролю включено до 100-бальної шкалиоцінки 

9. Розподіл балів, що присвоюються студентам 

                Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Іспит Сума 

30 30 

40 100 
Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

Т 

4 

Т 

5 

Т 

6 

Т 

7 

Т 

8 

Т 

9 

Т 

10 

Т 

11 

Т 

12 

Т 

13 

Т 

14 

Т 

15 

Т 

16 

3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

Т1, Т2... Т16 — теми змістових модулів. 
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Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90–100 відмінно 

82–89 
добре 

74–81 

64–73 
задовільно 

60–63 

35–59 незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0–34 незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

10. Методичне забезпечення 
Методичні забезпечення навчальної дисципліни “Теоретичні основи 

рибництва” 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. 

 
11. Рекомендована література 

Базова 
1. Мартышев Ф.Г., «Прудовоерибоводство». М. Пищепромиздат, 1973г., 425с. 

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

Агропромиздат, 1991г., 368с. 

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

др. М. Агропромиздат, 1991г., 174с. 

4. Титарев Е.Ф. «Форелеводство», М. Пищевая промышленность, 1980г.,300с. 

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

6. Чижик А.К., Шерман И.М., „Прудовоерыбоводство”, К., Вища школоа., 

1982г., 215с. 

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

1986. – 224 с.: ил., с.: 42-47. 

8. Гринжевський М.В., Аквакультура України. – Львів: Вільна Україна, 1998. 

– 364 с.  
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9. Михеев В.П., Садковое выращивание товарной рыбы. – М.: Легк. и пищ. 

пром-сть, 1982 – 114 с.10.Наукове обґрунтування раціональної годівлі риб: 

Довідково-навч. посібник / І.М. Шерман, М.В. Гринжевський, Ю.О. Желтов – 

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

11. Шерман І.М., Гринжевський М.В., Грициняк І.І., Розведення і селекція 

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

12. Правдин И.Ф. Руководство по изучениюрыб.   М.: Пищевая промышленность, 1966., 

376с. 

13. Никольской Г.В. Экологиярыб.- М.:Высш. школа, 1963, 368с. 

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. Сборник нормативно-технологических документов по товарному 

рыбоводству. Т 2, М.1986г. 

3. Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР. 

Под ред. Л.А Кутиковой, Я.И.Старобогатова.- Л.:Гидрометеоиздат. – 1977.-

508с. 

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

беспозвоночных бассейна Дона ((Тр. Проблем. и темат. совещ.2. Проблемы 

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

5. Богатова И.Б. Рыбоводнаягидробиология.- М.:Пищевая промышленность.-

1980.-360с. 

6. 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. 

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

екологія водойм» Електронний ресурс. – Режим доступу: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


