
Міністерство освіти і науки України 
Національний університет водного господарства та 

природокористування 
Навчально-науковий інститут агроекології і землеустрою 

Кафедра водних біоресурсів 
  
 
 
 
«ЗАТВЕРДЖУЮ» 
Проректор з науково-педагогічної, 

методичної та виховної роботи 

_____________О.А. Лагоднюк 

“___”_______________ 2019 р. 
 

 

05-03-18 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Program of the Discipline 

 

І Х Т І О П А Т О Л О Г І Я  Р И Б  
ICHTIOPATHOLOGY OF FISH 

 
Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство 

Branch of knowledge 20 Agrarian sciences and food 

 

 

Спеціальність 207 ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА 

Specialty 207 AQUATIC BIORESOURCES AND AQUACULTURE 

 

 

 

 

 

 

 

Рівне – 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

Робоча програма «Іхтіопатологія риб» для студентів за спеціальністю «Водні 

біоресурси та аквакультура». – Рівне: НУВГП, 2019. – 16 с. 

        
 
 

Розробник:   Полтавченко Т.В., к.вет.н., доцент кафедри водних біоресурсів. 

 

 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри водних біоресурсів  

 

Протокол від „20” грудня 2018 року, № 5 

 

Завідувач кафедри водних біоресурсів ________  Сондак В.В. 

 

 

 

 

Схвалено науково-методичною комісією зі спеціальності  

207 “Водні біоресурси та аквакультура”. 

 

 

Протокол від „20” грудня 2018 року, № 8 

 

Голова науково-методичною комісії  _________   Сондак В.В. 

„20” грудня 2018 року 
 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

  

 

   © Т.В. Полтавченко, 2019 
                                                                    © Національний університет водного                                  

господарства та природокористування, 2019  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

ВСТУП 
 

Хвороби риб наносять значні економічні збитки світовій 

аквакультурі. Вивчення закономірностей їх виникнення та поширення, 

розробка заходів запобігання є важливою проблемою сучасного рибництва, 

оскільки від її вирішення залежить ефективність відтворення та вирощування 

рибних об’єктів, збереження рибної продукції.  

Забруднення водних екосистем внаслідок антропогенного впливу, 

порушення рибоводно меліоративних та ветеринарно санітарних вимог під 

час вирощування риби, значні щільності посадки, незбалансованість штучних 

кормів за основними поживними речовинами знижують загальну 

резистентність організму риб, провокують виникнення інфекцій та 

порушення рівноваги в системі паразит хазяїн.  

Це призводить до сповільнення темпу росту об’єктів вирощування, 

зниження коефіцієнта вгодованості та рибопродуктивності водойм, а часом, і 

до їх масової загибелі. Причиною ускладнення іхтіопатологічної ситуації та 

поширення збудників можуть бути і безконтрольні перевезення риби з метою 

її розведення, інтродукції та акліматизації. 

Програма професійної навчальної дисципліни «Іхтіопатологія риб» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

зі спеціальності 207 “Водні біоресурси та аквакультура”. 

«Іхтіопатологія риб»  – це наука вивчає хвороби риб різної природи, 

їх етіологію (вчення про причини та умови виникнення хвороб, від грец. 

«етіа» – причина), чинники, що сприяють їх спалаху, клінічні ознаки та 

перебіг, патологоанатомічні зміни, методи діагностики, заходи з 

профілактики і лікування, а також загальні рибоводно - меліоративні і 

ветеринарно-санітарні вимоги до вирощування риби, спрямовані на профілак 

тику її хвороб та токсикозів. 

Предметом дисципліни є вивчення студентами теоретичної та 

практичної бази, необхідної для успішного освоєння процесів вирощування 

риби та отримання якісної рибної продукції, ознайомити з основами 

загальної патології, паразитології та механізмами захисту організму, 

основними хворобами риб, їх природою, рибоводно - меліоративними і 

ветеринарно-санітарними заходами, що застосовуються в повсякденній 

практичній роботі.  

Міждисциплінарні зв’язки: «Іхтіопатологія риб» є складовою 

частиною циклу дисциплін професійної підготовки при підготовці бакалаврів 

зі спеціальності. Дисципліни, що передують вивченню «Іхтіопатологія риб»: 

зоологія (безхребетних, хордових), гідроботаніка, морфологія та фізіологія 

водних тварин, генетика, гідрохімія водойм та біофізика організмів.  
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До числа дисциплін вивчення яких у подальшому базується на 

матеріалі зазначеної: рибництво природних водойм, рибництво штучних 

водойм, іхтіологія загальна та спеціальна, розведення риб, вирощування 

рибопосадкового матеріалу. Вимоги до знань та умінь визначаються 

галузевими стандартами вищої освіти України. 

 
Анотація 

Метою іхтіопатології в рибництві є надання студентам всебічних 

теоретичних і практичних знань при опрацюванні учбового матеріалу із 

загальної патології, закономірностей виникнення, перебігу і прояву хвороб 

риб, інших знань та практичних навиків із загальної і спеціальної 

епізоотології. 

Предметом дисципліни. Тенденції впровадження сучасних методів 

діагностики та лікування хвороб риб, забезпечення епізоотичного 

благополуччя для розвитку рибогосподорства.   

Ключові слова: Лікарські засоби, загальна патологія, закономірність 

виникнення, перебігу і прояву хвороб риб, імунологія, загальна і спеціальна 

епізоотологія. 
Abstract 

 The purpose of ichthyopathology in fish culture is to provide students with 

comprehensive theoretical and practical knowledge in the development of 

educational material on general pathology, patterns of occurrence, course and 

manifestation of fish diseases, other knowledge and practical skills of general and 

special epizootology. 

 Subject of discipline. Trends in the implementation of modern methods of 

diagnosis and treatment of diseases of fish, providing epizootic well-being for the 

development of ribohostodorstva. 

Key words: Medicines, general pathology, pattern of emergence, course 

and manifestation of fish diseases, immunology, general and special epizootology.
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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

 денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3,0 

Галузь знань 

20 «Аграрні науки та 

продовольство» 
Нормативна 

Спеціальність 207 

«Водні біоресурси та 

аквакультура» 

Модулів – 2 Спеціалізація «Водні 

біоресурси» 

«Охорона, відтворення 

та раціональне 

використання 

гідробіоресурсів» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2-й 3-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання:  – 
Семестр 

Загальна кількість годин 

– 90 

3-й 5-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

Самостійної роботи 

студента –  6 

 

 

 

Рівень вищої освіти: 

перший 

(бакалаврський) 

 

16 год. 2 год. 

Лабораторні 

16 год. 8 год. 

Самостійна робота 

58 год. 80 год. 

Вид контролю:  

Екз. 

Примітка. Співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи студентів становить:  

для денної форми навчання – 35% до 65%; 

для заочної форми навчання – 11% до 89%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни «Іхтіопатологія риб»  
 

 2.1. Мета навчальної дисципліни 
 

Метою курсу є надання студентам всебічних теоретичних і практичних знань при 

опрацюванні учбового матеріалу із загальної патології, закономірностей виникнення, 

перебігу і прояву хвороб риб, імунології,  інших знань та практичних навиків із 

загальної і спеціальної епізоотології. 

2.2. Завданням дисципліни 
Завданням навчальної дисципліни «Іхтіопатологія риб»  полягає у 

вивченні студентами номенклатури хвороб риб, як окремих нозологічних 

одиниць, так і невіддільних частин загальних процесів епізоотології і 

імунології, охорони здоров’я людей від захворювань, спільних для людини та 

водних тварин. 

Надати теоретичні знання та забезпечити практичні вміння студентів 

з питань основ патології риб, загальної і спеціальної епізоотології, загальних 

досліджень з діагностики та профілактики хвороб риб. 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  
- основи загальної патології, епізоотології, імунології та 

закономірності виникнення і поширення хвороб риб; 

- основи спеціальної епізоотології, основні види заразних та 

незаразних хвороб риб; 

- типові патологічні процеси та імунологічні фактори захисту 

організму  риб від інфекцій; 

- загальні методи діагностики хвороб риб; 

- основні методи та способи профілактики і лікування поширених 

захворювань риб; 
- основні методи та способи оздоровлення рибопоголів’я від заразних 

та незаразних захворювань. 

вміти:  

- користуватись набутим запасом знань і практичними навичками з 

іхтіопатології і імунології риб для забезпечення епізоотичного благополуччя 

розвитку рибогосподарської діяльності; 

- організовувати і контролювати виконання заходів з профілактики та 

оздоровлення рибо господарств від заразних та незаразних хвороб риб; 

- організовувати та створювати належні умови рибогосподарської 

діяльності для забезпечення виробництва «екологічно чистої» робо 

продукції. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Закономірності виникнення і поширення 

хвороб риб, заходи профілактики та ліквідації захворювань. 
Тема 1. Вступ до дисципліни. Становлення розвиток, основні 

завдання та зміст «іхтіопатології риб». 
Поняття про науки іхтіопатологію риб історія становлення та розвиток. 

Основний зміст дисципліни та її завдання.  

Тема 2. Основи загальної епізоотології, класифікація хвороб риб. 
Зміст, завдання та характеристика епізоотології, методи класифікації 

хвороб риб, загальна характеристика етіологічних чинників захворювань. 

Тема 3. Поняття про інфекцію, інфекційний процес, інфекційну та 
незаразну хворобу 

Загальна етіологія та характеристика збудників, форми інфікування, 

перебігу та прояву захворювань у риб. 

Тема № 4. Джерела інфекцій, механізми передачі та поширення 
заразних хвороб риб. 

Загальна характеристика інфекційних джерел, механізмів та шляхів 

переходу збудника від інфікованого організму до здорового. Виникнення 

незаразних хвороб риб. 

Тема № 5. Сприйнятливість до інфекцій та імунітет у риб. 
Поняття імунітету, його формування та імунологічні фактори захисту 

організму риб від інфекцій. 

Тема № 6. Поняття природного та набутого імунітету, гуморальний 
та клітинний імунітет у риб. 

Захисні реакції організму риб на інфекції та віруси, незаразні 

захворювання. Специфічні та неспецифічні фактори розвитку стійкості риб 

до захворювань. 

Тема № 7. Епізоотичний процес та його особливості. 
Поняття епізоотичного процесу. Причини, закономірності та форми 

прояву епізоотій. 

Тема № 8. Методи діагностики хвороб риб. 
Поняття діагностики захворювань. Загальні характеристики 

епізоотичного, клінічного та лабораторного методів діагностики. 

Тема № 9. Заходи профілактики та ліквідації хвороб риб. 
Метод літування водойм. Комплексний метод оздоровлення 

рибогосподарств. 

Модуль 2  
Змістовий модуль 2. Фактори захисту організму риб від інфекцій, 

інвазій, незаразних захворювань. 
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Тема № 10. Загальна характеристика вірусних хвороб риб. Весняна 
віремія коропів. Вірусна геморагічна септицемія. Інфекційний некроз 
гемопоетичної тканини. 

Загальна характеристика групи вірусних інфекцій риб. Розповсюдження, 

клінічні ознаки та патоморфологічні зміни, заходи профілактики і боротьби з 

ВВК. 

Тема № 11. Віспа коропів. Вірусне захворювання канального сома. 
Інфекційний некроз підшлункової залози. 

Характеристика та особливості інфекцій, етіологія, розповсюдження, 

клінічні і патоморфологічні ознаки захворювань, заходи профілактики і 

ліквідації хвороб. 

Тема № 12. Загальна характеристика бактеріальних хвороб риб. 
Аеромоноз коропів. Фурункульоз (аеромоноз) лососевих. 

Загальна характеристика групи бактеріальних інфекцій риб. 

Розповсюдження, клінічні та патоморфологічні ознаки хвороб, заходи 

профілактики і ліквідації захворювань. 

Тема № 13. Псевдомонози коропових. Міксобактеріоз. Вібріоз. 
Характерні особливості, етіологія, розповсюдження, клінічні і 

патоморфологічні ознаки захворювань, заходи профілактики і ліквідації 

хвороб. 

Тема № 14. Загальна характеристика мікозних хвороб риб. 
Сапролегніози. 

Загальна характеристика групи мікозних захворювань риб. 

Розповсюдження, клінічні та патоморфологічні ознаки хвороби, заходи 

профілактики і ліквідації захворювання. 

Тема № 15. Бранхіомікоз. Іхтіофоноз. 
Загальна характеристика захворювань риб. Розповсюдження, клінічні та 

патоморфологічні ознаки хвороб, заходи профілактики і ліквідації 

захворювань. 

Тема № 16. Загальна характеристика інвазійних хвороб риб. 
Загальна характеристика інвазійних захворювань риб. Протозойні 

хвороби, гельмінтози, крустацеози. Заходи профілактики і ліквідації інвазій. 

Тема № 17. Загальна характеристика незаразних хвороб риб.  
Загальна характеристика незаразних захворювань риб. Причини 

виникнення, клінічні та патоморфологічні ознаки, заходи профілактики і 

ліквідації захворювань. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових 

модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

 усього 
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.  Закономірності виникнення і поширення хвороб 
риб, заходи профілактики та ліквідації захворювань. 

Тема 1. Вступ до 

дисципліни. 

Становлення розвиток, 

основні завдання та 

зміст «іхтіопатології і 

імунології риб». 

4 0,5 - 0,5 - 3 7 1 - 1 - 5 

Тема 2. Основи 

загальної епізоото-

логії, класифікація 

хвороб риб. 

5 0,5 - 0,5 - 4 7 1 - 1 - 5 

Тема 3. Поняття про 

інфекцію, інфекційний 

процес, інфекційну та 

незаразну хворобу. 

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

Тема №4. Джерела 

інфекцій, механізми 

передачі та поширення 

заразних хвороб риб. 

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

Тема№5. Сприйня-

тливість до інфекцій 

та імунітет у риб. 

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

Тема № 6. Поняття 

природного та 

набутого імунітету, 

гуморальний та 

клітинний імунітет у 

риб. 

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

Тема№7. Епізоотичний 

процес та його 

особливості. 

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

Тема № 8. Методи 

діагностики хвороб 

риб. 

5 1 - 1  3 6 -  1 - 5 
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Тема № 9. Заходи 

профілактики та 

ліквідації хвороб риб. 

6 1 - 1  4 5 -  - - 5 

Разом за змістовим 
модулем 1 

49 8 - 8  33 55 2 - 8  45 

Модуль 2. 
Змістовий модуль 2. Фактори захисту організму риб від інфекцій, 

інвазій, незаразних захворювань. 
Тема № 10 Загальна 

характеристика 

вірусних хвороб риб. 

Весняна віремія 

коропів. 

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

Тема № 11. Вірусна 

геморагічна 

септицемія. Віспа 

коропів. Запалення 

плавального міхура. 

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

Тема № 12. Загальна 

характеристика 

бактеріальних хвороб 

риб. Аеромоноз 

коропів. Фурункульоз 

(аеромоноз) 

лососевих. 

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

Тема № 13. Псевдомо-

нози коропових. 

Бактеріальна гниль 

плавників. Вібріоз. 

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

Тема № 14. Загальна 

характеристика 

мікозних хвороб риб. 

Сапролегніози. 

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

Тема № 15. Бранхіо-

мікоз. Іхтіофоноз. 
5 1 - 1 - 3 5 - - - - 5 

Тема № 16. Загальна 

характеристика 

інвазійних хвороб риб. 
6 1 - 1 - 4 5 - - - - 5 

Тема №17 Загальна 

характеристика неза-

разних хвороб риб. 

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

Разом за змістовим 
модулем 2 

41 8 - 8 - 25 35 - - - - 35 

Усього  90 16 - 16 - 58 90 2  8  80 
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5. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 2 3 4 

1 Обладнання, правила роботи та техніка безпеки 

в лабораторіях для дослідження риби. 

Методика діагностики інвазійних хвороб. 

1 

1 

2. Техніка паразитологічного розтину риб. 1 1 

3. Збір, фіксація і зберігання паразитів риб. 1 1 

4. Фарбування паразитів і виготовлення 

постійних препаратів. 
1 

1 

5. Показники, за якими діагноз на заразну 

хворобу риб вважається встановленим. 
1 

1 

6 Діагностика інфекційних хвороб  1 1 

7 Діагностика протозойних хвороб та 

крустацеози. 
1 

1 

8 Діагностика моногеноїдозів і трематодозів. 1 1 

9 Діагностика цестодозів і нематодозів 1  

10 Методи лікувально – профілактичних обробок 

риб. 1 
- 

11 Діагностика отруєнь (токсикозів) риб. 1 - 

12 Загальні методи діагностики хвороб, анатомія і 

розтин риб. 
1 

- 

13 Ветеринарно – санітарне дослідження безпеки і 

якості риби та рибних продуктів  
1 

- 

14 Токсикози риб. 0,5 - 

15 Діагностика хвороб спричинених дією 

несприятливих чинників середовища. 
0,5 

- 

 Разом 16 8 

 
6. 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 – 58 год/80 год. 
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6.1. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/

п 
Назва теми 

Кількість годин 
Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 2 3 4 

1 Основи загальної патології риб.  4 6 

2 Створення оптимальних умов утримання риб. 4 6 

3 Методи лікувально – профілактичних обробок риб. 5 6 

4 Хвороби, що викликаються джгутиковими. 5 6 

5 Кокцидіози риб. 5 7 

6 Міксоспоридіози риб. 5 7 

7 Циліафорози риб. 5 7 

8 Моногенеози риб.  5 7 

9 Трематодози риб. 5 7 

10 Цестодози риб. 5 7 

11 Нематодози риб. 5 7 

12 Хвороби риб викликані отруйними кормами. 5 7 

 Разом 58 80 
 

7. Методи навчання 
 

Під час лекційного курсу використовується комплект презентацій 

Microsoft PowerPoint, роздатковий матеріал, плакати. Для лабораторних робіт 

використовується матеріал гідробіонтів та інших об’єктів для кількісного 

визначення органічних речовин.  

8. Методи контролю 
 

Контроль знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється в 

усній, письмовій і тестовій формі. Контрольні завдання за змістовим модулем 

включають теоретичну частину (тестові завдання) і практичну частину 

(розрахункові задачі). 

Контроль роботи студентів проводиться за такими видами робіт: 

- наявність лекційного матеріалу – шляхом перегляду конспектів; 

- робота на лабораторних і практичних заняттях – шляхом усного 

опитування і перевірки виконаних завдань. 
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Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

лабораторних заняттях, результати самостійної роботи студентів) 

проводиться за такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи (у % від кількості 

балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 %  –  завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Підсумковий контроль знань студентів проводиться у вигляді екзамену 

(комп’ютерного тестування у Центрі незалежного оцінювання НУВГП). 

Завдання включають тестові питання (300 тестів, одна правильна відповідь з 

п’яти-восьми запропонованих). Практична частина включає завдання на 

знання структури біополімерів, процесів передачі генетичної інформації, 

фізіологічних процесів. 

 
9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Модуль 1 Модуль 2 
Підсу

мкови

й тест 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2   
Т

1
 

Т
2
 

Т
3
 

Т
4
 

Т
5
 

Т
6
 

Т
7
 

Т
8
 

Т
9
 

Т
1
0
 

Т
1
1
 

Т
1
2
 

Т
1
3
 

Т
1
4
 

Т
1
5
 

Т
1
6
 

Т
1
7
 

40 100 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 
27 33   

Т1, Т2... Т17 — 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 
 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Іхтіопатологія риб» 

включає: 

1. 05-03-20. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 

дисципліни «Іхтіопатологія риб» для студентів напряму підготовки 6.090201 

«Водні біоресурси та аквакультура» . - Рівне:НУВГП,  2014. – 43 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. 

11. Рекомендована література 
 

Базова  
 

1  Моисеев П.А., Карпевич А.Ф., Романычева О.Д. и др. Морская 

аквакультура – М.: Агропромиздат.-1985-253 ст. 

2. Душкина Л.А. (под редакцией). Биологические основы марикультуры - М.:  
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ВНИРО – 1998-320 ст. 

3. Супрунович А.В., Макаров Ю.И. Пищевые беспозвоночные: мидии,  

устрицы, гребешки, раки, креветки. - К.: Наукова думка: 1990 – 438 ст. 

4. Бадрач Дж., Ритер Дж., Макларни У. Аквакультура. –М. Пищ. пром.-1978.-

291 с  

5. Власов В.А. Рыбоводство. – М.: ЭКСМО: Ликпресс, 2001-240 ст. 

6. Шерман І.М. Розведення і селекція риб: Підручник для студентів вузів і 

викладачів. – К.: БМТ, 1999. – 239 ст. 

7. Романенко В.Д., Крот Ю.Г., Сиренко Л.А. и др. Биотехнология 

культивирования гидробионтов. - К., 1999-264с. 

8. Бродський С.Я. Фауна України. Вищі раки. - К.: Наукова думка. – 1981.  

– Т. 26, вип. 3.-211ст. 

9. Щелбурн Дж. Искусственное разведение морских рыб. –М.: Пищ. промыш. 

–1971. -84 

10. Милн П. Х. Морские хозяйства в прибрежных водах. –М. :Пищ. пром.  

-1978.-197 с. 

 
Допоміжна 

 
1. Козлов А.А., Кружилина Е. И. и др. Справочник по аклиматизации водных 

организмов. М. Пищ. промыш. –1977—176 с. 

2. Шерман І.М. Розведення і селекція риб: Підручник для студентів вузів і  

викладачів. – К.: БМТ, 1999. – 239 ст. 

3. Кошелев Б.В. Изучение размножения рыб.  

4. Всб. Исследования размножения и развития рыб: Методическое пособие. 

М.: Наука, 1981. с. 5-16. 

5. Лавровская Н. Ф. Выращивание водорослей и беспозвоночных в морских  

хозяйствах –М. Пищ. промышл. -1981. 167 

 
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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


