
1 

 

Міністерство освіти і науки України 

Національний університет водного господарства та природокористування 

Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою 

Кафедра водних біоресурсів 

 

 
 

 «ЗАТВЕРДЖУЮ» 
Проректор з науково-педагогічної, 

методичної та виховної роботи 

_____________О.А. Лагоднюк 

“___”_______________ 2019 р. 

 

 

05-03-17 
 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Program of the Discipline 

 
« В С Т У П  Д О  С П Е Ц І А Л Ь Н О С Т І »  

«VSTUP DO SPETSIALʹNOSTI» 
 

 

 

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 aquacultura 

 
 

 

 

 

 

Рівне – 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Робоча програма «Вступ до спеціальності» для студентів спеціальності 207 

«Водні біоресурси та аквакультура». – Рівне: НУВГП, 2019.-13с. 

 

 

Розробник: В.В. Сондак, д. біол. н., професор 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© В.В. Сондак, 2019 

© Національний університет водного                   

господарства та природокористування, 

2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ВСТУП 
Програма навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» складена 

відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів зі спеціальності 207 

«Водні біоресурси та аквакультура». 

Дисципліна «Вступ до спеціальності» знайомить студентів спеціальності 

«Водні біоресурси та аквакультура» з організацією навчального процесу в 

Національному університеті водного господарства та природокористування, 

галузями знань та  спеціальностями за якими здійснюється підготовка 

фахівців різних рівнів кваліфікації, соціальним статусом, змістом, сферами та 

можливістю мобільного використання набутих знань студентами 

університету в народногосподарському комплексі України.  

Дисципліна гармонійно поєднана з усіма іншими, що складають 

теоретичну і практичну основу підготовки фахівців, насамперед з 

гідрохімічними, гідробіологічними, іхтіологічними та технологічними їх 

складовими.  

 
Анотація 

Дисципліна «Вступ до спеціальності» знайомить студентів спеціальності 

«Водні біоресурси та аквакультура» з організацією навчального процесу в 

Національному університеті водного господарства та природокористування,  

основами знань  і закономірностями функціонування гідроекосистем, 

абіотичними та біотичними чинниками та процесами, які на них впливають, 

що допоможе підготувати студентів до більш повного засвоєння дисциплін 

природничо-наукового, професійного і практичного циклів підготовки. 

Ключові слова: рибогосподарське підприємство, рибництво, 

іхтіологія,аквакультура,природне та штучне відтворення риб, іхтіопатологія, 

кормова база риб, форми рибництва в Україні та світі, рентабельність 

рибогосподарської галузі. 
 

Abstract 
Discipline "Introduction to the specialty" introduces the students of the 

specialty "Water Bioresources and Aquaculture" with the organization of the 

educational process at the National University of Water Management and Nature 

Management, the basics of knowledge and regularities of the functioning of hydro 

ecosystems, abiotic and biotic factors and the processes affecting them, which will 

help prepare students for a more complete mastering of disciplines of natural 

sciences, professional and practical training cycles. 

Key words: fishery enterprise, fish farming, ichthyology, aquaculture, natural 

and artificial reproduction of fish, ichthyopathology, feed fish base, forms of fish 

farming in Ukraine and the world, profitability of the fishing industry. 
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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 

Галузь знань 20 

“Аграрні науки та 

продовольство 

Спеціальність 207 

„Водні біоресурси та 

аквакультура” 

Нормативна 

Модулів – 1 
Спеціалізація  

”Охорона, відтворення 

та раціональне 

використання 

гідробіоресурсів” 

 

Рік підготовки 
1-й 1-й 

Змістових  

модулів – 1 
Семестр 

1-й 1-й 

Лекції 
16 год. 2 год. 

Практичні 
Загальна кількість 

годин - 90 

16 год. 8 год. 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання 

аудиторних: 2 

самостійної роботи 

студента - 2 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) 
Самостійна робота 

58 80 

Вид контролю: залік 

 
Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної й індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 35,5% до 64,5%; 

для заочної форми навчання – 11% до 89%. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності” 

2.1.  Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» - ознайомити 

студентів спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура» з організацією 

навчального процесу в Національному університеті водного господарства та 
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природокористування, галузями знань та  спеціальностями за якими 

здійснюється підготовка фахівців різних рівнів кваліфікації, соціальним 

статусом, змістом, сферами та можливістю мобільного використання набутих 

знань студентами університету в народногосподарському комплексі України.  

Також метою є  ознайомити майбутніх фахівців – іхтіологів-рибоводів з 

основними закономірностями функціонування гідроекосистем, абіотичними 

та біотичними чинниками та процесами, які на них впливають, підготувати їх 

до найбільш повного засвоєння дисциплін природничо-наукового, 

професійного і практичного циклів підготовки, а також до набуття знань і 

вмінь під час проходження навчальної та технологічної практики. 

Дисципліна гармонійно поєднана з усіма іншими, що складають 

теоретичну і практичну основу підготовки, насамперед з гідрохімічними, 

гідробіологічними, іхтіологічними та технологічними їх складовими.  

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

- знати структуру організації навчального процесу в Національному 

університеті водного господарства та природокористування та особливості 

навчання на обраній спеціальності. 

- вміти визначати основні закономірності функціонування гідроекосистем, 

вплив на них абіотичних та біотичних чинників водного середовища. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Спеціальність „Водні біоресурси та аквакультура”. 
Основні напрямки в галузі розвитку рибництва. 

ТЕМА 1. Вступ (Предмет та завдання дисципліни “Вступ до 

спеціальності“. Роль рибництва в людському суспільстві, проблема 

забезпечення населення рибними продуктами харчування. Виробництво 

продукції аквакультури).  

ТЕМА 2. Історія розвитку рибальства і аквакультури. Складові та 

можливості використання водних ресурсів (Значення гідробіонтів в 

забезпеченні потреб людства в історичному та регіональному аспектах. 

Передумови виникнення і розвитку аквакультури, її роль в сучасній структурі 

видобутку та споживання продукції водного походження. Історія розвитку 

рибництва та рибальства, видатні вчені світу і України, що внесли значний 

вклад в розвиток науки і виробництва рибогосподарської галузі). 

ТЕМА 3. Зміст та система підготовки фахівців спеціальності “Водні 

біоресурси“ (Історія розвитку рибогосподарської освіти в Україні та світі. 

Основні принципи системи підготовки кваліфікованих фахівців: рибоводів 

(робітників), техніків-рибоводів (молодших спеціалістів) та іхтіологів-

рибоводів (бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Навчальний план 

спеціальності і спеціалізацій. Перелік загальноосвітніх та спеціальних 
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дисциплін спеціальності “Водні біоресурси“, їх короткий зміст, значення та 

взаємозв'язок. Організація і структура навчального процесу в освітньому 

закладі, види і значення аудиторних занять, навчальних і технологічних 

практик, форми семестрового і підсумкового контролю та інше). 

ТЕМА 4. Технології виробництва товарної риби (Технологія 

вирощування риби в природних водоймах. Основи ставового та садкового 

рибництва. Ефективність використання ставів, садків, природних водойм та 

водойм комплексного призначення в рибництві).  

ТЕМА 5. Основи та технології ставового рибництва (Загальні вимоги 

до ставових господарств, виробничі процеси в ставових господарствах. 

Спеціальні види рибницьких господарств. Інтенсифікація ставового 

рибництва та використання пасовищної технології ведення аквакультури в 

ставових господарствах. Напрямки розвитку ставового рибництва). 

ТЕМА 6. Селекційно – племінна робота в рибництві. Основні напрямки 

розвитку селекції та гібридизації в Україні (Теоретичні основи селекційно – 

племінної роботи. Породи та породні групи коропа. Методи селекційно – 

племінної роботи та основні напрямки її розвитку в Україні). 

ТЕМА 7. Годівля риб (Теоретичні основи годівлі риб. Поняття про 

кормові раціони. Організація годівлі риб в різного типу госопдарствах). 

ТЕМА 8. Ветеринарно – санітарні заходи в рибництві (Теоретичні 

основи лікувально – профілактичної роботи. Поняття про науку 

іхтіопаталогію, її основні напрямки та завдання. Організація лікувально – 

профілактичної роботи у ставовому рибництві). 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви 

змістових модулів і тем 
Кількість годин відведених на: 

Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Усьо-

го 

у тому числі Усьо-

го 

у тому числі 

Л П  С. р. Л. П. С. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Спеціальність „Водні біоресурси та аквакультура”. 

Основні напрямки в галузі розвитку рибництва. 
Тема 1. Вступ. Предмет і 

завдання дисципліни “Вступ 

до спеціальності“. 

12 3 2 7 11,3 0,3 1 10 

Тема 2. Історія розвитку 

рибальства і аквакультури. 
12 3 2 7 11,3 0,3 1 10 
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Складові та можливості 

використання водних ресурсів 

Тема 3.  Зміст та система 

підготовки фахівців 

спеціальності «Водні 

біоресурси та аквакультура» 

12 3 2 7 11,3 0,3 1 10 

Тема 4. Технології виробни-

цтва товарної риби у 

рибництві 

12 3 2 7 11,3 0,3 1 10 

Тема 5. Основи та технології 

ставового рибництва 
12 3 2 7 11,2 0,2 1 10 

Тема 6. Селекційно – племінна 

робота в рибництві. Основні 

напрямки розвитку селекції та 

гібридизації в Україні 

12 3 2 7 11,2 0,2 1 10 

Тема 7. Годівля риб 13 3 2 8 11,2 0,2 1 10 

Тема 8. Ветеринарно – 

санітарні заходи в рибництві 
13 3 2 8 11,2 0,2 1 10 

Всього за змістовим 

 модулем 1 
90 24 16 32 90 2 8 80 

Усього годин 90 24 16 58 90 2 8 80 

 
 

5. Теми практичних занять 

№  

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна

форма  

заочна 

форма 

1 
Основні напрями розвитку сучасного рибництва, 

його зв’язок з іншими суміжними дисциплінами. 
1 0,5 

2 

Досягнення і сучасний стан рибництва, проблеми, 

завдання і шляхи вирішення практичних питань у 

цій галузі. 

1 0,5 

3 
Утворення органічної речовини та поняття про 

роль продуцентів і консументів водних екосистем. 
1 0,5 

4 
Використання водних біоресурсів в різних галузях 

господарської діяльності в Україні і світі. 
1 0,5 

5 

 Об’єкти аквакультури. Риба як головний об’єкт 

аквакультури. Біологічні основи рибництва. 

Нерибні об’єкти аквакультури. Технології 

2 1 
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виробництва товарної риби. Вирощування риби в 

природних водоймах. 

6 

Структура наукового забезпечення робіт в галузі 

використання і виробництва водних біоресурсів та 

аквакультури на світовому загальнодержавному, 

регіональному рівнях.  

2 1 

7 

Загальні вимоги до ставових господарств. 

Виробничі процеси в ставових господарствах. 

Спеціальні види рибницьких господарств. 

Технології ставового рибництва. Інтенсифікація 

ставового рибництва. Пасовищна технологія в 

ставовому рибництві. 

2 1 

8 

Державна структура організації та управління 

галуззю виробництва і переробки продукції 

аквакультури. Регіональні особливості, структура і 

основні системи окремих рибницьких та інших 

господарств. Розвиток галузі в Україні та за її 

межами, загальна спеціалізація та організаційні 

заходи.  

2 1 

9 

Селекційно-племінна робота в рибництві. 

Теоретичні основи селекційно-племінної роботи. 

Породи і породні групи коропа. Методи 

селекційно-племінної роботи. 

2 1 

10 

Ветеринарно-санітарні міроприємства в рибництві. 

Теоретичні основи лікувально-профілактичної 

роботи. Поняття про іхтіопатологію. Організація 

лікувально-профілактичної роботи у ставовому 

рибництві. 

2 1 

Усього годин 16 8 
 

6. Самостійна робота 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

Підготовка до аудиторних занять – 0,5 год*32 год. занять (16 год.) 

Підготовка до контрольних заходів – 6 год. * 3 кредит (18 год.) 

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

лекціях – 58 год./90 год. 
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6.1. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма  

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 

Етапи формування рибництва як самостійної 

науки.  Видатні рибоводи ХХ століття та їх 

досягнення. Основні напрями розвитку сучасного 

рибництва, його зв’язок з іншими суміжними 

дисциплінами. 

3 8 

2 

Сучасний стан рибництва як галузі науки, 

проблеми, завдання і шляхи вирішення 

практичних питань у рибництві. 

3 8 

3 

Об’єкти аквакультури. Риба як головний об’єкт 

аквакультури. Біологічні основи рибництва. 

Нерибні об’єкти аквакультури. Технології 

виробництва товарної риби. Вирощування риби в 

природних водоймах. 

3 8 

4 

Загальні вимоги до ставових господарств. 

Виробничі процеси в ставових господарствах. 

Спеціальні види рибницьких господарств. 

Технології ставового рибництва. Інтенсифікація 

ставового рибництва. Пасовищна технологія в 

ставовому рибництві. 

7 8 

5 

Селекційно-племінна робота в рибництві. 

Теоретичні основи селекційно-племінної роботи. 

Породи і породні групи коропа. Методи 

селекційно-племінної роботи. 

7 8 

6 

Годівля риб. Теоретичні основи годівлі риб. 

Поняття про кормові раціони. Організація годівлі 

риб у ставовому рибництві. 

7 8 

7 

Ветеринарно-санітарні міроприємства в рибництві. 

Теоретичні основи лікувально-профілактичної 

роботи. Поняття про іхтіопатологію. Організація 

лікувально-профілактичної роботи у ставовому 

рибництві. 

7 8 

8 

Структура наукового забезпечення робіт в галузі 

використання і виробництва водних біоресурсів та 

аквакультури на світовому загальнодержавному, 

регіональному рівнях. Науково-дослідні установи 

гідробіологічного, іхтіологічного та технологічного 

7 8 
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напрямів забезпечення рибогосподарської галузі. 

9 

Державна структура організації та управління 

галуззю виробництва і переробки продукції 

аквакультури. Регіональні особливості, структура 

і основні системи окремих рибницьких та інших 

господарств.  

7 8 

10 

Розвиток галузі рибнийцтва в Україні та за її 

межами, загальна спеціалізація та організаційні 

заходи (виставки, практичні семінари, аукціони, 

видання спеціальних журналів, збірок наукових 

праць, технологій та інше). Взаємодія рибництва 

із суміжними спеціальностями, переробні 

підприємства. Матеріально-технічне забезпечення 

рибогосподарської галузі. 

7 8 

Разом 58 80 
 

7. Методи навчання 
Вивчення дисципліни досягається інформаційним, ілюстративним та 

проблемним методами навчання. 

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; 

- задаються провокаційні питання. 

Навчання супроводжується опрацюванням нормативної, навчальної 

літератури, а також періодинчних видань. 

При викладанні навчальної дисципліни для активізації навчального 

процесу передбачено застосування сучасних навчальннх технологій,  таких, 

як: проблемна лекція. робота в малих групах, семінари-дискусії, кейс-метод, 

метод «Робота в мережі»,  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 практичних завдань; 
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-  підготовка та презентація реферату; 

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. 

9. Розподіл балів, що присвоюються студентам  
Змістовий модуль 1 

Сума 
50 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 
100 12 12 12 12 12 6 7 7 

 

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 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–34 незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано 

з обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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10. Методичне забезпечення 

Методичні забезпечення навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності” 

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

1998. – 352 с. 

Допоміжна 
 

1. Шерман І.М., Шевченко В.Ю. Вступ до фаху. Програма і методичні 

вказівки. – Херсон: Айлант, 1999. – 16 с. 

2. Шерман І.М., Пилипенко Ю.В. Іхтіологічний російсько-український 

тлумачний словник. – К.: Видав. Дім “Альтернатива“, 1999. – 272 с. 

3. Тимчасовий навчальний план спеціальності 6.130300 “Водні біоресурси“ 

/Захаренко М.О., Шевченко П.Г., Андрющенко А.І., Шерман І.М., 

Пилипенко Ю.В. – К.: 2000. – 8 с. 

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

екологія водойм» Електронний ресурс. – Режим доступу: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


