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ВСТУП 
Програма вибіркової навчальної дисципліни „Санітарний контроль в 

рибництві. Міжнародна стандартизація та сертифікація готової продукції 

аквакультури” складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки магістрів зі спеціальності 207 „Водні біоресурси та 

аквакультура”. 

Санітарний контроль в рибництві. Міжнародна стандартизація та 

сертифікація готової продукції аквакультури – полягає у вивченні 

студентами сучасних схем проведення ветеринарно-санітарної експертизи 

для оцінки якості риби, інших гідробіонтів, а також продукції з них. 

Міжнародні методи сертифікації в рибництві. 

Предметом дисципліни є вивчення студентами стандартизованих 

сучасних технологічних процесів, методи і форми праці на рибопереробних 

підприємствах, засвоєння системи НАССР на виробництві, міжнародних 

акредитаційних систем, передовий досвід у технології переробки рибної 

сировини, виробництва високоякісної продукції. 

Міждисциплінарні зв’язки: Cанітарного контролю в рибництві. 

Міжнародної стандартизації та сертифікації готової продукції аквакультури” 

є складовою частиною циклу дисциплін професійної підготовки при 

підготовці магістрів зі спеціальності. Дисципліни, що передують вивченню 

“Санітарного контролю в рибництві. Міжнародної стандартизації та 

сертифікації готової продукції аквакультури”: іхтіофауна водойм 

комплексного призначення, акліматизація гідробіонтів, фермерське 

рибництво. 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої 

освіти України. 

 
Анотація 

Навчальна дисципліна “Санітарний контроль в рибництві. Міжнародна 

стандартизація та сертифікація готової продукції аквакультури” спрямована 

на здобуття студентами знань про сучасні схеми проведення ветеринарно-

санітарної експертизи для оцінки якості риби, інших гідробіонтів, а також 

продукції з них. Міжнародні методи сертифікації в рибництві. 

Ключові слова: Міжнародна стандартизація, сертифікація, готова 

продукція, оцінка якості риби, нерибні об’єкти. 

 
Abstract 

Educational discipline "Sanitary control in fish culture. International 

standardization and certification of finished aquaculture products "is aimed at 

obtaining students knowledge about the study of modern schemes of veterinary 

and sanitary examination for assessing the quality of fish, other hydrobionts, as 
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well as products from them. International certification methods in fish farming. 

Key words: international standardization, certification, finished products, 

estimation of fish quality, non-commercial objects. 

 
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» Вибіркова 

 Спеціальність 207 

«Водні біоресурси та 

аквакультура» 

Модулів - 2 Спеціалізація «Водні 

біоресурси», 

«Охорона, відтворення 

та раціональне 

використання 

гідробіоресурсів» 

Рік підготовки: 

 Змістових модулів - 2 
6-й - 

Семестр 

 Загальна кількість  

 годин - 90 

11-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних - 4 

самостійної роботи 

студента – 4 

 

Рівень вищої освіти: 

другий 

(магістерський) 

 

24 год. - 

Практичні, семінарські 

16 год. - 

Самостійна робота 

50 год. - 

Вид контролю: залік 

 Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до  

 самостійної і індивідуальної роботи становить: 

 для денної форми навчання - 23% до 77% 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета - полягає у вивченні студентами сучасних схем проведення 

ветеринарно-санітарної експертизи для оцінки якості риби, інших 

гідробіонтів, а також продукції з них. 

Завдання навчальної дисципліни полягає у вивченні студентами схем 

оцінки якості риби, нерибних об’єктів та продукції з них. 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

- загальні правила та норми щодо оцінки якості риби, продуктів з риби 

та нерибних; 

-  міжнародні стандарти в галузі рибництва; 

-  лабораторні методи дослідження риби, продукції з риби та нерибних 

об’єктів (фізико - хімічні, біохімічні, мікробіологічні, органолептичні ). 

вміти:  

- розробити, організувати і провести комплексну оцінку якості риби та 

рибних продуктів; 

-  провести лабораторні дослідження риби, продукції з риби та 

нерибних об’єктів та дати експертний висновок. 

Теоретичні та практичні знання з дисципліни «Санітарний контроль в 

рибництві. Міжнародна стандартизація та сертифікація готової продукції 

рибництва» дозволить майбутнім фахівцям - магістрам ефективно 

використовувати їх як у науковій, так і у практичній діяльності. 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1  
Змістовий модуль 1. Загальні відомості про рибу та гідробіонтів, Вете-

ринарно-санітарна експертиза сировини водного походження 
Тема 1. Вступ. Загальні відомості про рибопродукцію. Методи 

сертифікації. Морфологія та хімічний склад м’яса риби. 
Тема 2. Харчова цінність риби та рибопродуктів. 
Харчова та біологічна цінність м’яса риби та гідробіонтів. 

Тема 3. Характеристика основних промислових риб. 
Морфологічні особливості основних промислових видів риб. Харчова та 

біологічна цінність м’яса цих видів. Райони промислу. 

Тема 4. Органолептична оцінка сировини водного походження. 
Вимоги нормативно-технічної документації. Правила та норми при 

органолептичній оцінці сировини водного походження. 

Тема 5. Ветеринарно-санітарна експертиза риби і рибопродуктів. 
Загальні принципи організації та проведення ветсанекспертизи 

гідробіонтів. Законодавча база. Санітарні правила і норми. 
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Тема 6. Експертиза клінічно здорової живої (парної) риби. 
Оцінка якості живої товарної риби (органолептичні показники, 

мікробіологічні показники, показники безпеки). Загальні принципи 

організації та проведення ветсанекспертизи живої риби. Законодавча база. 

Санітарні правила і норми. 

Модуль2 
Змістовий модуль 2. Ветеринарно-санітарна експертиза риби, 

продукції з риби та нерибних об'єктів. 
Тема 7. Оцінка якості охолодженої та мороженої риби. 
Оцінка якості охолодженої та мороженої риби: органолептичні, 

мікробіологічні показники, показники безпеки. 

Тема 8. Оцінка якості ікорної продукції. 
Оцінка якості ікорної продукції: органолептичні, мікробіологічні 

показники, показники безпеки. Ветеринарно-санітарна експертиза ікорної 

продукції. 

Тема 9. Оцінка якості рибних напівфабрикатів. 
Оцінка якості рибних напівфабрикатів: органолептичні, мікробіологічні 

показники, показники безпеки. Загальні принципи організації та проведення 

ветсанекспертизи рибних напівфабрикатів. Законодавча база. Санітарні 

правила і норми. 

Тема 10. Продукція з нерибної водної сировини. 
Оцінка якості морепродуктів (ракоподібні, молюски, водорості): 

органолептичні, мікробіологічні показники, показники безпеки. 

Ветеринарно-санітарна експертиза нерибних об'єктів. Загальні принципи 

організації та проведення ветсанекспертизи нерибної водної сировини. 

Законодавча база. Санітарні правила і норми. 

Тема 11. Ветеринарно-санітарна експертиза прісноводних раків. 
Оцінка якості прісноводних раків: органолептичні, мікробіологічні 

показники, показники безпеки. Ветеринарно-санітарна експертиза 

прісноводних раків. 

Тема 12. Технічна продукція, що виробляється на основі риби і нерибної 

водної сировини. 
Види технічної продукції, що виробляється на основі рибної і нерибної 

сировини. Оцінка якості. Ветеринарно-санітарна експертиза технічної 

продукції. 
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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. Загальні відомості про рибу та гідробіонтів, Вете-

ринарно-санітарна експертиза сировини водного походження 
Тема 1. Вступ. Загальні 

відомості про рибо про-

дукцію. Методи 

сертифікації. 

6 2 - - - 4 - - - - - - 

Тема 2 Харчова цінність 

риби та рибопродуктів. 

6 2 - - - 4 - - - - - - 

Тема 3. Характеристика 

основних промислових 

риб. 

8 2 2 - - 4 - - - - - - 

Тема 4. Органолеп-

тична оцінка сировини 

водного походження. 

8 2 2 - - 4 - - - - - - 

Тема 5. Ветеринарно-

санітарна експертиза 

риби і рибопродуктів. 

8 2 2 - - 4 - - - - - - 

Тема 6. Експертиза 

клінічно здорової живої 

(парної) риби. 

8 2 2 - - 4 - - - - - - 

Разом за змістовим 
модулем 1 

44 12 8 - - 24 - - - - - - 

Змістовий модуль 2. Особливості марикультури безхребетних,  
ракоподібних  та водоростей. 

Тема 7. Оцінка якості 

охолодженої та 

мороженої риби. 

7 2 - - - 5 - - - - - - 

Тема 8. Оцінка якості 

ікорної продукції. 

9 2 2 - - 5 - - - - - - 

Тема 9. Оцінка якості 

рибних напівфаб-

рикатів. 

8 2 2 - - 4 - - - - - - 

Тема 10. Продукція з 

нерибної водної 

8 2 2 - - 4 - - - - - - 
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сировини. 

Тема 11. Ветеринарно-

санітарна експертиза 

прісноводних раків.. 

8 2 2 - - 4 - - - - - - 

Тема 12. Технічна 

продукція, що 

виробляється на основі 

риби і нерибної водної 

сировини. 

6 2 - - - 4 - - - - - - 

Разом за змістовим 
модулем 2 

46 12 8 - - 26 - - - - - - 

Усього годин 90 24 16 - - 50 - - - - - - 
 

5. Теми практичних занять 

№ 

з./п. 
Назва тами 

Кількість годин 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

1 2 3 - 

1 

Характеристика цінних 

промислових видів риб. Біологічна 

та харчова цінність 

2 

- 

2 

Ветеринарно-санітарна експертиза 

риби та рибопродуктів. Орга-

нолептична оцінка 

2 

- 

3 
Ветеринарно-санітарна експертиза 

живої риби 
2 - 

4 
Ветеринарно-санітарна експертиза 

охолодженої та мороженої риби 

2 - 

5 
Ветеринарно-санітарна експертиза 

ікорної продукції 
2 - 

6 

Ветеринарно-санітарна експертиза 

рибних напівфабрикатів та 

продукції з нерибної сировини 

2 - 

7 
Ветеринарцо-санітарна експертиза 

прісноводних раків 
2 - 

8 

Ветеринарно-санітарна експертиза 

технічної продукції з риби і 

нерибних об'єктів 

2 - 

 Разом 16 - 
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6. Самостійна робота 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

Підготовка до аудиторних занять – 0,5 год./40 год. занять (20 год.) 

Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 2 кредит ЄКТС (12 год.) 

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

лекціях –50год./90год. 
 

6.1. Завдання для самостійної роботи 

№  

з./п. Назва 

Кількість годин 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

1 2 3 4 

1 Біологічна та харчова цінність 

промислових видів риб 
5 - 

2 Використання риби та нерибних об'єктів 

в харчовій промисловості 
5 - 

3 Мікробіологічний контроль на різних 

етапах технологічних процесів при 

виробництві продукції з риби та 

нерибних об'єктів 

5 - 

4 Контроль показників безпеки на різних 

етапах технологічних процесів при 

виробництві продукції х риби та 

нерибних об'єктів 

5 - 

5 Органолептичний контроль якості 

сировини 
5 - 

6 Загальні правила та норми оцінки якості 

живої риби 
5 - 

7 
Оцінка якості пресервів 

5 - 

8 
Оцінка якості копченої та соленої риби 

5 - 

9 Оцінка якості напівфабрикатів та 

кулінарних виробів 
5 - 

10 Оцінка якості рибного борошна та іншої 

технічної продукції 
5 - 

 Разом 50 - 
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7. Методи навчання 
Вивчення дисципліни досягається інформаційним, ілюстративним та 

проблемним методами навчання. 

Лекції супроводжуються демонстрацією схем, таблиць з мультимедійним 

супроводом. На практичних та лабораторних заняттях розглядаються та 

розв’язуються задачі наближені до реальних ситуацій: 

- використовується роздатковий матеріал (наочність) для формування у 

студента системного мислення, розвитку пам'яті; 

- проводиться дискусійне обговорення проблемних питань; 

- задаються провокаційні питання. 

Навчання супроводжується опрацюванням нормативної, навчальної 

літератури, а також періодинчних видань. 

При викладанні навчальної дисципліни для активізації 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 лабораторних та практичних завдань; 

-  підготовка та презентація реферату; 

- підготовка до видання наукових статей, тез для участі в конференціях та 

олімпіадах. 

Індивідуальна робота є обов'язковим елементом модуля і виконується 

обов'язково в часових рамках вивчення певного модуля. 

Підсумковий контроль знань студента з навчальної дисципліни 

проводиться у комп’ютерній тестовій формі. Контрольні завдання за 

змістовим модулем включають тестові питання трьох рівнів. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 

- з практичних та лабораторних занять - на основі перевірки виконаних 

завдань чи тестів. 

 Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль  1 Змістовий модуль 2 

100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

8 8 8 9 9 9 9 8 8 8 8 8 

51 49 

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

 
Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90–100 

зараховано 

82–89 

74–81 

64–73 

60–63 

35–59 не зараховано з можливістю повторного складання 

0–34 не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 
10. Методичне забезпечення 

1. Короткий конспект лекцій з дисципліни “Санітарний контроль в 

рибництві. Міжнародна стандартизація та сертифікація готової продукції 

аквакультури” для студентів 6 курсу стаціонарної форми навчання 

спеціальності іхтіолог – рибовод.  

2. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни 

“Санітарний контроль в рибництві. Міжнародна стандартизація та 

сертифікація готової продукції аквакультури”. 

3. Ілюстративні матеріали. 

11. Рекомендована література 
Базова 

1. Технология продуктов из гидробионтов/ С.А.Артюхова, В.Д.Богданов, 

В.М. Дацун и др. – М.: Колос, 2001. – 496 с. 

2. Технология переработки рыбы и морепродуктов: Учебное пособие./ 

Г.И.Касьянов, Е.Е.Иванова, А.Б.Одинцов и др. – Ростов-на-Дону: Март, 

2001. – 416 с. 
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3. Закон України про внесення змін до Закону України "Про якість та безпеку 

харчових продуктів і продовольчої сировини" // Офіційний вісник України. - 2002. - 

№ 46. - С. 7 - 14.  

4. Закон України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них" 

// Офіційний вісник У країни.  - 2003.  - № 10. - С. 6 - 11. 

5. ДСТУ 1 .0 - 93. Державна система стандартизації України. 

6. ДСТУ 1.2 - 93. Державна система стандартизації України. Порядок 

розроблення державних стандартів. 

7. ДСТУ 1.3 - 93.   Державна система стандартизації України. Порядок 

розроблення, побудови, вкладу та оформлення.  

8. ДСТУ 1.4 - 93. Державна система стандартизації України. Стандарти 

підприємства. Основні положення.  

9. ДСТУ 1.5 - 93. Державна система стандартизації України. Загальні 

вимоги до побудови, викладення, оформлення та змісту стандартів. 

 
Допоміжна 

10. Голубев В.Н., Назаренко Т.Н., Цыбулько Е.И. Обработка рыбы и 

морепродуктов. – М.:Академия, 2001. – 192 с. 

11. Безотходная  технология  консервного производства / Голубев И. Н., 

Жиганов Е.Н., Лебедев Т.Н. и др. -М.: МТЗИПП,1998 - 214с.     

12. Методические указания по лабораторному контролю качества пищи. – 

М.: МТ СССР, 1981. – 112 с. 

13. Ловачева Г.Н., Милинец А.И., Успенская Н.Л. Стандартизация и 

контроль качества продукции. – М.: Экономика, 1990. –  239 с. 

 

 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. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


