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ВСТУП 
Програма фахової навчальної дисципліни “Санітарія та гігієна в 

рибництві” складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки бакалаврів зі спеціальності 207 “Водні біоресурси та 
аквакультура”. 

Санітарія та гігієна в рибництві − це створення в рибогосподарських 
водоймах стійкого епізоотичного і токсикологічного благополуччя 
забезпечення оптимальних екологічних і зоогігієнічних умов середовища на 
всіх етапах репродукції риби. 

Тенденції впровадження сучасних технологій ставового рибництва які не 
можуть успішно проходити без підвищення загальної рибоводної та 
ветеринарно-санітарної культури цієї галузі тваринництва. Розвиток та 
підвищення рибопродуктивності водоймищ без постійної та активної 
профілактики заразних хвороб риб.  

Основною метою санітарії та гігієни в рибництві є вивчення студентами 
всебічних теоретичних і практичних знань при опрацюванні учбового 
матеріалу, що забезпечать засвоєння основних положень методів і заходів 
попередження хвороб риб. 

Під час практичних і лабораторних робіт студенти мають ознайомитись 
та вивчити сучасні засоби дезінфекції, дезінвазії та знезараження 
рибогосподарських водоймищ, схеми ветеринарно-санітарних заходів та 
систему охорони здоров’я людей від захворювань, спільних для людини та 
водних тварин. Кінцева мета вивчення дисципліни полягає у засвоєнні 
студентами методів попередження хвороб риб. 

Завдання навчальної дисципліни «Санітарія та гігієна в рибництві» 
полягає у вивченні студентами сучасних засобів дезінфекції, дезінвазії та 
знезараження рибогосподарських водоймищ, схеми ветеринарно-санітарних 
заходів та систему охорони здоров’я людей від захворювань, спільних для 
людини та водних тварин. Студент повинен знати:  

• загальні положення основних профілактичних заходів, що проводяться 
у рибництві; 

• основні гідрохімічні показники водоймищ, які забезпечують 
вирощування здорової риби; 

• заходи, які попереджують виникнення заразних хвороб у ставкових 
господарствах; 

• основні методи діагностики заразних захворювань риб. 
• способи дезінфекції і дезінвазії рибогосподарських водоймищ, сучасні 

засоби дезінфекції і дезінвазії; 
• лабораторні методи дослідження риби (фізико-хімічні, біохімічні, 

мікробіологічні, іхтіопатологічні). 
Студенти мають навчитись розробляти, організувати і провести 
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комплекс рибницько-меліоративих, ветеринарно-санітарних, лікувально-
профілактичних заходів, необхідних для забезпечення благополуччя 
рибницьких господарств від заразних захворювань, а також оволодіти 
основними методами обстеження, контролю і профілактики рибницьких 
господарств з метою попередження занесення збудників заразних хвороб 
риб. 

Тому необхідно вивчати і поглиблювати свої знання з даної дисципліни, 
це дасть теоретичне і практичне підґрунтя для подальшого вивчення, 
дослідження, і, можливо, в майбутньому – подолання еколого-санітарних 
проблем. 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої 
освіти України. 

Анотація 
Навчальна дисципліна “Санітарія та гігієна в рибництві” спрямована на 

набуття студентами навичок розробляти, організувати і проводити комплекс 
рибницько-меліоративих, ветеринарно-санітарних, лікувально- 
профілактичних заходів, необхідних для забезпечення благополуччя 
рибницьких господарств від заразних захворювань, а також оволодіти 
основними методами обстеження, контролю і профілактики рибницьких 
господарств з метою попередження занесення збудників заразних хвороб 
риб. 

Ключові слова: Мікрофлора риб, санітарія водойм. Профілактика, 
методи дослідження риб, санітарна оцінка при інфекційних, інвазійних 
хворобах. 

Abstract 
The educational discipline "Sanitation and hygiene in fish farming" aims at 
developing the skills of students to develop, organize and carry out a complex of 
fishery-meliorative, veterinary and sanitary, curative and preventive measures 
necessary for ensuring the well-being of fish farms from infectious diseases, as 
well as mastering the basic methods of examination, control and prevention of fish 
farms in order to prevent the introduction of pathogens of infectious diseases of 
fish. 
Keywords: Microflora of fish, sanitation of reservoirs. Prevention, methods of fish 
research, sanitary evaluation for infectious diseases, invasive diseases. 
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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 –3 
 

Галузь знань 20 “Аграрні науки 
та продовольство 

Спеціальність 207 
„Водні біоресурси та 

аквакультура” 

 
 

Нормативна 

Модулів – 2 Спеціалізація ”Охорона, 
відтворення та раціональне 

використання гідробіоресурсів” 

Рік підготовки: 

Змістовних модулів -2 
3 4 

Семестр 
Загальна кількість  
годин - 90 

5 7 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

аудиторних – 4 
Самостійна робота –  

6 год. 

Рівень вищої освіти: 
перший  (бакалаврський) 

Лекції 
16 год. 2 год. 

Лабораторні  
8 год 8 

Практичні  
8 год. - 
Самостійна робота 

58 год. 80 год. 
Вид контролю: екзамен 

 
Примітка: Співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної 
роботи становить:  
для денної форми навчання – 35% до 65% 
для заочної форми навчання – 2% до 98% 

 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни “Санітарія та гігієна в 
рибництві” 

2.1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета вивчення дисципліни “Санітарія та гігієна в рибництві”- є вивчення 

студентами всебічних теоретичних і практичних знань при опрацюванні 
учбового матеріалу, які забезпечать засвоєння основних положень методів і 
заходів попередження хвороб риб  

Завдання дисципліни: полягає у вивченні студентами сучасних засобів 
дезінфекції, дезінвазії та знезараження рибогосподарських водойм, схеми 
ветеринарно-санітарних заходів та систему охорони здоров’я людей від 
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захворювань, спільних для людини та водних тварин. У результаті вивчення 
навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  
- Загальні положення основних профілактичних заходів, які 

проводяться у рибництві. 
- Основні гідрохімічні показники водойм, які забезпечують 

вирощування здорової риби. 
- Заходи, які попереджують виникнення заразних хвороб у ставкових 

господарствах. 
- Основні методи діагностики заразних захворювань риб. 
- Способи дезінфекції і дезінвазії рибогосподарських водойм, сучасні 

засоби  дезінфекції і дезінвазії.  
- Лабораторні методи дослідження риби (фізико – хімічні, біохімічні, 

мікробіологічні, іхтіопатологічні ). 
вміти: Розробити, організувати і провести комплекс рибницько-

меліоративих, ветеринарно-санітарних, лікувально-профілактичних заходів, 
необхідних для забезпечення благополуччя рибницьких господарств  від 
заразних захворювань. Оволодіти основними методами обстеження, 
контролю і профілактики рибницьких господарств з метою попередження 
занесення збудників заразних хвороб риб. 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1 Рибницько – меліоративні заходи. 
Змістовний модуль 1. Рибницько – меліоративні заходи в ставовому 
рибництві. 

Тема 1. Вступ до дисципліни. Вода — середовище для життя риб. 
Вода — найважливіший продукційний чинник серед інших у ставовому 

господарстві. Стави за характером їх водопостачання поділяють на 
атмосферні, що наповнюються водою внаслідок танення снігу та під час 
дощу, джерельні, які наповнюють з джерел, що виклинюються безпосередньо 
в ставу чи на невеликій відстані, і річкові, заповнювані з річок. 

Тема 2. Стави – виробнича база рибоводних господарств. 
Стави — це штучні водойми, які будують на великих і малих річках, 

струмках та у балках для розведення риби, постачання водою тваринницьких 
ферм, різних промислових підприємств, зрошування, напування худоби, 
вигулу водоплавної птиці, регулювання стоку. Є стави комплексного 
використання (в селах) і декоративні (в парках). Вони бувають руслові, або 
балочні, і одамбовані. 

Тема 3. Санітарно гігієнічні наслідки евтрофування вод. Групи 
токсикантів, шляхи надходження токсичних речовин у водне 
середовище. 
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Антропогенне евтрофування та забруднення води - це основні процеси, 
що викликають деградацію річок, водосховищ, озерних систем і погіршення 
якості води. Хоча головною причиною обох процесів є відходи господарської 
діяльності, що надходять у водойми з водозбору, кожний з процесів має свою 
специфіку. 

Тема № 4. Ветеринарно - санітарна експертиза риб та рибопродуктів. 
Риба та морепродукти відіграють важливу роль у вирішенні проблеми 

постачання населення планети тваринним білком. Незважаючи на достатньо 
великі запаси рибної сировини у Світовому океані, вміст риби у раціонах 
харчування населення України недостатній. Споживання риби і 
рибопродуктів, згідно з фізіологічними нормами харчування, має складати 
близько 18 кг за рік на одну людину, а фактично складає тільки 4-6 кг. 

Тема № 5. Ветеринарно – санітарна експертиза хворої риби. 
Риби хворіють різними інфекційними, інвазійними і незаразними 

хворобами. Одні захворювання небезпечні з погляду масової загибелі риби, 
інші - як антропозоонози. Крім того, риби, виловлені з водойм, забруднених 
побутовими, промисловими й іншими стічними водами, можуть бути носіями 
збудників вірулентних заразних хвороб людини і тварин. Самі риби при 
цьому не хворіють. Таким чином, лікар ветеринарної медицини, проводячи 
дослідження риби і рибопродуктів, повинний пам'ятати про головну задачу - 
не допустити випуск риби, що могла б стати причиною захворювання людей 
або явитися джерелом поширення хвороб серед риб і теплокровних тварин. 

Тема №6. Ветеринарно – санітарні протиепізоотичні та 
протиепідемічні оздоровчі заходи у рибогосподарствах. 

Основним джерелом заразного початку при інвазійних і інфекційних 
хворобах є хворі і перехворівші риби, їх виділення і трупи риб. Крім цього, 
велику небезпеку занесення у водоймище збудників хвороби представляють 
також і ті види риб, а також інші гідробіонти (кормові безхребетні), які самі 
не хворіють тією або іншою хворобою (наприклад, рослиноїдні риби білий 
амур, товстолобик, щука і деякі інші види риб не хворіють запаленням 
плавального міхура і аеромонозом (краснухою), але знаходячись в контакті з 
хворими коропами в неблагополучному ставку, можуть бути носіями 
заразного початку. При перевезенні таких риб в благополучні водойми існує 
реальна небезпека занесення разом з ними збудників небезпечних хвороб. 

Тема № 7. Профілактична дезінвазія і дезінфекція ставів і рибного 
інвентару 

В профілактиці заразних захворювань риби важливе значення мають 
дезінфекція і дезінвазія водоймищ, знарядь лову, інвентарю, живорибної 
тари, які направлені на боротьбу і знищення як збудників інфекційних 
хвороб, так і проміжних господарів паразитів і ворогів риб. 
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Тема № 8. Профілактичне рибницько – епізоотичне обстеження 
вирощуваних риб. 

При цьому контролюють ріст, а також проводять клінічний огляд і 
вибірковий паразитологічний і патологоанатомічний розтин риб. Для 
перевірки стану і росту риби щодекадно проводять контрольні облови, які 
необхідно здійснювати в різних місцях ставка, що відрізняються за 
гідрологічними і гідробіологічними режимами. 
Модуль 2. Ветеринарно – санітарні вимоги та норми в рибництві. 
Агромеліоративні заходи. 

Змістовий модуль 2. Ветеринарно – санітарні вимоги та норми в 
рибництві. 

Тема № 9. Удобрення ставів органо – мінеральними сумішами та 
зеленою рослинністю.  

Удобрення рибницьких ставів дозволяє не тільки збільшити вихід рибної 
продукції з одиниці площі, але і створити умови, які підвищують 
резистентність риб. 

Тема № 10. Ветеринарно – санітарні вимоги до транспортування, 
зберігання та реалізації риби та рибопродукції в торговій мережі. 

Жива риба поступає із рибницьких господарств в пункти споживання в 
основному восени, а дика, добута в річках і озерах, головним чином у 
весняну і осінню пору. Товарну живу рибу підрозділяють на: рибу 
рибницьких господарств, так звану ставову або культурну рибу. 

Тема № 11. Попередження занесення у ставки сміттєвої, дикої риби і 
інших гідробіонтів – носіїв збудників заразних хвороб. 

Найбільш ефективними і доступними засобами недопущення заходу у 
рибні стави сміттєвої риби і жорсткої або твердої фауни – шкідників і ворогів 
риб і проміжних господарів деяких паразитів, є різного роду загороджуючи 
решітки, так звані рибосміттєвловлювачі, які встановлюють на шляху 
надходження води в стави.  

Тема № 12. Лікувально – профілактичні заходи. Профілактичні 
обробки риб весною та восени за пересадок. 

Профілактичний протипаразитарній обробці підлягають ставкові риби 
всіх видів і вікових груп двічі: весною – під час розвантаження зимувальних 
ставів і зарибленні нагульних водойм та восени – перед посадкою риби в 
зимувальні стави, а також в разі завезення рибо посадкового матеріалу і 
племінних риб з іншого господарства. 

Тема № 13. Лікувально – профілактичні заходи. Профілактична 
обробка риб за перевезень. Профілактична обробка риб у ставах влітку 
та взимку.  

За перевезень рибо посадкового матеріалу та риб інших вікових груп 
доцільним є проведення профілактичної обробки в лікувальних розчинах 
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безпосередньо в транспортній тарі, що виключає необхідність обробки в 
стаціонарних ваннах на місці відправлення або отримання. 

Тема № 14. Імунопрофілактика хвороб риб. 
Рибницький досвід і експериментальні дослідження показують, що у риб 

після перенесених хвороб розвивається підвищена стійкість до повторного 
захворювання. Можливість виникнення у риб набутого імунітету навела на 
думку застосувати методи імунопрофілактики при культивуванні риб, 
використовуючи досвід медицини і ветеринарії. 

Тема № 15. Санітарна оцінка риби. 
Риби можуть бути заражені паразитами, які викликають у них, як 

інвазійні, так і інфекційні хвороби. Окрім паразитів, небезпечних тільки для 
риб, у них знаходять і личинкові стадії гельмінтів, статевозрілі форми яких 
живуть в кишечнику, печінці і нирках людини, а також свійських і диких 
ссавців і деяких птахів. 

 
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 Рибницько – меліоративні заходи. 
Змістовний модуль 1. Рибницько – меліоративні заходи в ставовому 

рибництві. 
Тема 1. Вступ до дисципліни. 
Вода — середовище для життя 
риб. 

5 1 - - - 4 6 1 - - - 5 

Тема 2. Стави – виробнича 
база рибоводних господарств. 

6 2 - 1 - 4 6 1 - - - 5 

Тема 3. Санітарно гігієнічні 
наслідки евтрофування вод. 
Групи токсикантів, шляхи 
надходження токсичних 
речовин у водне середовище. 

6 1 1 - - 4 5 - - - - 5 

Тема № 4. Ветеринарно - 
санітарна експертиза риб та 
рибопродуктів. 

6 1 1 - - 4 6 - - 1 - 5 

Тема № 5. Ветеринарно – 
санітарна експертиза хворої 
риби. 

6 1 1 - - 4 6 - - 1 - 5 
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Тема №6. Ветеринарно – 
санітарні протиепізоотичні та 
протиепідемічні оздоровчі 
заходи у рибогосподарствах. 

6 1 1 - - 4 6 - - 1 - 5 

Тема № 7. Профілактична 
дезінвазія і дезінфекція ставів 
і рибного інвентару 

5 1 1 - - 3 6 - - 1 - 5 

Тема № 8. Профілактичне 
рибницько – епізоотичне 
обстеження вирощуваних риб. 

5 1 1   3 5 - - -  5 

Всього за змістовим модулем 1 
 

46 9 6 1 - 30 46 2 - 4 - 40 

Модуль 2. Ветеринарно – санітарні вимоги та норми в рибництві. 
Агромеліоративні заходи 

Змістовий модуль 2. Ветеринарно – санітарні вимоги та норми в 
рибництві. 

Тема № 9. Удобрення ставів 
органо – мінеральними 
сумішами та зеленою 
рослинністю.  

7 1 1 1 - 4 7 - - 1 - 6 

Тема № 10. Ветеринарно – 
санітарні вимоги до 
транспортування, зберігання 
та реалізації риби та 
рибопродукції в торговій 
мережі. 

7 1 1 1  4 7 - - 1  6 

Тема № 11. Попередження 
занесення у ставки сміттєвої, 
дикої риби і інших 
гідробіонтів – носіїв 
збудників заразних хвороб. 

6 1 - 1 - 4 7 - - 1 - 6 

Тема № 12. Лікувально – 
профілактичні заходи. 
Профілактичні обробки риб 
весною та восени за 
пересадок. 

6 1 - 1 - 4 7 - - 1 - 6 

Тема № 13. Лікувально – 
профілактичні заходи. 
Профілактична обробка риб 
за перевезень. Профілактична 

6 1 - 1 - 4 6 - - - - 6 
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обробка риб у ставах влітку та 
взимку. 
Тема № 14. Імунопрофі-
лактика хвороб риб. 

6 1 - 1 - 4 5 - - - - 5 

Тема № 15. Санітарна оцінка 
риби. 

6 1 - 1 - 4 5 - - - - 5 

Всього за змістовим модулем 2 44 7 2 7 - 28 44 0 0 4 - 40 
Всього: 90 16 8 8 - 58 90 2 - 8 - 80 

5. Теми практичних занять 
№ 
з/п Назва теми 

Кількість год. 
денна 
форма 

заочна 
форма 

1 Характеристика джерел забруднення води. 2 - 
2 Мікрофлора риб та санітарія водойм.  2 - 
3 Створення в ставках оптимальних зоогігієнічних 

умов. 
2 - 

4 Профілактичні заходи під час проведення нерестової 
кампанії та зоотехнічні норми посадки риб в стави. 
Полікультура в рибництві. 

2 - 

 Всього 8 - 
 
 

6. Теми лабораторних занять 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість годин 
Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1. Ознайомлення з методами досліджень риби     
(патоморфологічний, мікробіологічний, 
вірусологічний мікологічний, гематологічний, 
біопроба, токсикологічні дослідження. 

2 2 

2. Санітарна оцінка риби при інфекційних 
хворобах. 

2 2 

3. Санітарна оцінка риби при інвазійних хворобах 2 2 

4. Санітарна оцінка при незаразних 
захворюваннях. Особиста гігієна працівників 
рибницьких господарств. 

2 2 

 Всього 8 8 
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7. Самостійна робота 
Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни “Санітарія та 

гігієна в рибництві”  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 – 0,5* 32 год.(16год) 
 підготовка до контрольних заходів – 6*3кредити (18год.) 
 самостійна робота над курсом – 32 /58год. 

7.1. Завдання для самостійної  роботи 

№ 
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1 Відбір риб за ознаками стійкості до хвороб.  4 6 

2 Профілактичні заходи при проведенні нерестової 
компанії.  

5 6 

3 Оптимальні зоогігієнічні умови в ставах. 4 6 

4 Боротьба з жорсткою та надлишковою м’якої 
рослинністю 

5 6 

5 Літування ставів. 5 7 

6 Як здійснювати нагляд за транспортуванням живої 
риби. 

5 7 

7 Зміст ветеринарно – санітарного паспорту 
рибницького господарства. 

5 7 

8 Описати план лікувально – профілактичних заходів.  5 7 

9 Загальні методи діагностики хвороб. Комплексна 
діагностика та її схема. 

5 7 

10 Основні методи діагностики отруєнь риб. 5 7 

11 Як провести комплексну токсикологічну оцінку 
різних хімічних речовин. Складіть схему діагностики 
отруєнь. 

5 7 
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12 Класифікація джерел забруднення водойм і хімічний 
склад стічних вод. 

5 7 

 Всього 58 80 

 
8. Методи навчання 

У процесі проведення лекційних, практичних 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 
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; 
- задаютьсяпровокаційні 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. 

 
9. 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 шкали оцінки 
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10. Розподіл балів, що присвоюються студентам 

                Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Іспит Сума 

26 34 

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 

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

Т1, Т2... Т15 — теми змістових модулів. 
 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за  всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою  

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90–100 відмінно 

зараховано 
82–89 

добре 
74–81 

64–73 задовільно 

60–63 

35–59 незадовільно з можливістю 
повторного складання 

незараховано з 
можливістю повторного 

складання 

0–34 незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням 

дисципліни 

незараховано 
з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 
11. Методичне забезпечення 

Методичні забезпечення навчальної дисципліни “Санітарія та гігієна в 
рибництві”   

1. Методичні вказівки (05.03.18) до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни «Санітарія і гігієна в рибництві» для студентів напряму 
підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» (частина1) Т. В. 
Полтавченко, І.О. Парфенюк –  Рівне: НУВГП, 2014. – 32 с. 
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Методичні вказівки (05.03.18) до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни «Санітарія і гігієна в рибництві» для студентів напряму 
підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» (частина 2)              
Т. В. Полтавченко, І.О. Парфенюк –  Рівне: НУВГП, 2014. – 22 с. 

2. Опорний конспект лекцій (на електронному і паперовому носіях) за 
всіма темами курсу, у тому числі і для самостійного вивчення. 

3. Пакет тестових завдань з кожної теми та в цілому по всьому курсу 
дисципліни. 
  4. Ілюстративні матеріали. 

12. Рекомендована література 
Базова 

1. Канаев А.И. Ветеринарная санитария в рыбоводстве. – М.: 
Агропромиздат, 1985. – 280 с. 

2. Новикова О.В. Санитария и гигиена в рыбоводстве. – М.: 
Агропромиздат, 1991. – 96 с. 

3. Кочемасова З.Н. и др. Санитарная микробиология и вирусология. – 
М.: Медицина, 1987. – 230 с. 

4. Хренов Н.М. Микрофлора рыбы и рыбных продуктов. – Херсон, 
1998. – 48 с. 

5. Сніжко С.І. Оцінка та пргнозування якості природних вод. – К.: 
“Ніка-Центр”, 2001. – 262 с. 

6. Микитюк П.В. Технологія переробки риби. – К.: Бібліотека 
ветеринарної медицини,1999. – 127 с. 

7. Ветеринарно-санитарная экспертиза пресноводной рыбы / Микитюк 
П.В., Житенко П.В., Осетров В.С. и др. –М.: Агропромиздат,1989. – 250 с. 

8. Головин А.К. Контроль производства рыбной продукции. – М.,1978. 
–232 с. 

9. Практикум з ветеринарно-санітарної експертизи з основами 
технології та стандартизації продуктів тваринництва і рослинництва/ під ред. 
В.І. Хоменка. – К.: “Ветінформ”,1998. – 238 с. 

10.  Хоменко В.І., Ковбасенко В.М., Оксамитний М.К. та інші 
Ветеринарно-санітарна експертизаи з основами технології і стандартизації 
продуктів тваринництва. – К.: “Сільгоспосвіта”, 1995. – 716 с. 

11.  Секретарюк К.В., Данко М.М., Стибель В.В. Ветеринарна санітарія і 
гігієна в рибництві. – М., 2002. – 177 с. 

 
Допоміжна 

1. Закон України «Про ветеринарну медицину». Закон України про 
відповідальність підприємств, установ та організацій за порушення 
законодавства про ветеринарну медицину (офіційне видання) – К. 1997 – 40с. 
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2. Микитюк П.В., Якубчак О.М. Хвороби прісноводних риб, - 
К.:Урожай, 1992, -187с 

3. Секретарюк К.В., Божик В.Й., Стрижак О.І. Основні хвороби ставових 
риб. – Львів.: ВП»МП».-2001, -110с. 

13. Інформаційні ресурси 

До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни входять: 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


