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Вступ 
Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Організація спортивного 

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

Предметом вивчення дисципліни: вивчення складу, особливостей 
відтворення і рибопродуктивності поверхневих вод, морфометричних 
характеристик аборигенних і культовованих видів риб, дозволених до вилову 
при любительському та спортивному рибальстві, охорона рідкісних і 
зникаючих видів риб (Червона книга України, щодо складу іхтіофауни). 

Міждисциплінарні зв’язки: іхтіологія, основи екології, іхтіоекологія, 
рибальство, аквакультура штучних водойм, фізіологія риб, реабілітаційна 
іхтіоекологія. 

Анотація 

Організація спортивного та аматорського рибальства є невідємною 
частиною професійної компетентності магістрів у сфері раціонального 
використання, підвищення рибопродуктивності, рентабельності ставового 
господарства і охорони видового складу та різноманіття аборигенних видів 
риб.  

Курс дисципліни і носить міждисциплінарний характер і слугує 
збереженню аборигенних і зникаючих видів риб у поверхневих водах 
України при аматорському і спортивному рибальстві. 

Ключові слова: морфометрія, засоби лову, Червона книга, періоди нересту 
і заборони риболовлі, техніка безпеки спортивного та аматорського 
рибальства. 

 
 

Abstract 

The organization of sport and amateur fishing is an integral part of the 
professional competence of masters in the field of national use, raising the 
productivity of fish, the profitability of a stable economy and protecting the species 
composition and diversity of aboriginal fish species. 

The course of discipline is interdisciplinary and serves the conservation of 
aboriginal and endangered species of fish in surface waters of Ukraine in amateur 
and sports fisheries. 

Key words: morphometry, catch means, red book, spawning and fishing 
prohibitions, safety equipment of sports and amateur fish farming. 
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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» 
Вільного вибору Спеціальність  

207 „Водні 
біоресурси та 
аквакультура” 

Модулів – 2 Спеціалізація 
«Охорона, 

відтворення та 
раціональне 

використання гідро 
біоресурсів» 

Рік підготовки: 

Змістових 
 модулів – 2 

2 - 

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 90 

3 - 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 6 
самостійної роботи 
студента –  5 

 
Рівень вищої освіти: 

другий 
(магістерський) 

 

16 год.  

Практичні, семінарські 
14 год.  

Самостійна робота 
60 год.  

Форма контролю: 
  залік 

Примітка. Співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної та 
індивідуальної роботи студентів становить:  

для денної форми навчання – 33% до 67%. 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни  

 

Мета – поглиблене вивчення напряму підвищення рентабельності 
ставових господарств. За рахунок платного аматорського рибальства 
впорядкування аматорського рибальства на водоймах, підвищення  
рибопродуктивності аборигенної іхтіофауни та організація спортивного 
рибальства для відпочинку населення. 

Програма передбачає вивчення складу аборигенної іхтіофауни які 
віднесені до Червоної книги України, складу іхтіофауни природних водойм, 
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умов відтворення, допустимих розмірів виловлених  аматорами риб.  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: 
− рибопродуктивний стан поверхневих вод, риб Червоної книги України; 
− загальну характеристику риб, дозволених до вилову, особливості 

відтворення риб;  
− періоди заборони риболовлі та нересту, кормову базу;  
− техніку безпеки поводження на водному об’єкті; 
вміти: 
− відрізняти різні види риб; 
− організовувати аматорське рибальство в малих фермерських 

господарствах;  
− організовувати спортивні змагання з вилову риб (як член суддівської 

команди);  
− володіти рибальськими знаряддями щодо ловлі мирних і хижих риб. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Аматорське рибальство на природних водоймах 

Тема1. Визначення термінів у гідроекології.  

Основні поняття. Склад аборигенної іхтіофауни сегментованих русел 
річок, озер і водосховищ. Рибопродуктивність і видовий склад. 

Тема 2. Загальне положення про любительське рибальство.  

Правила любительського і спортивного рибальства. Обов’язки любителя-
аматора риболова. 

Тема 3. Здійснення любительського рибальства. 

Червона книга України, щодо заборони ловлі зникаючих і рідкісних 
видів риб. Засоби риболовлі. Допустимі маси вилову гідро біонтів. 

Тема 4. Нерестова заборона риболовлі. 

Внаслідок перевиливу та стресових ситуацій, природного і 
антропогенного походження відбулося здрібнення популяції риб, тому 
необхідно зберегти шляхи міграції її зимових кормових нерестовищ і 
збереження екотонів. 

Тема 5. Допустимі розміри риб для любительського вилову. 

Маточне поголов’я нерестових риб повністю складає другу та третю 
вікову групу нерестових риб. Тому забороняються облови зимувальних ям, 
шляхів міграції та мілководдя в період нересту. Штрафні санкції. 
Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Організація спортивного рибальства 

Тема 6. Організація спортивного і аматорського рибальства. Техніка 

безпеки. 
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Місця проведення спортивної риболовля, об’єкти риболовлі. Суддівська 
команда. Єгирська служба. Облік виловленої риби. Презентація  спортивних 
знарядь риболовлі. 

Тема 7. Сезонні особливості риболовлі. 
У залежності від сезону та циклів фаз місяця спостереження за 

особливостями поведінки риб та результатів змагань. Снасті, прилади. 
Тема 8. Рентабельність ставового господарства в умовах ведення 

любительського і спортивного рибальства. 
Пірси ловля зі ставів. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

 

 

Назва змістовних 

 модулів  і тем 

 

Кількість годин 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

усьо-

го 

Л. Л. П. С. 

Р. 

усьо-

го 

Л. Л. П. С.Р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 

Змістовний модуль 1.  Аматорське рибництво на природних водоймах 

Тема1.Визначення термінів у 
гідроекології.  

11.5 2 - 2 7.5 - - - - - 

Тема 2. Загальне положення 
про любительське рибальство. 

11.5 2 - 2 7.5 - - - - - 

Тема 3. Здійснення 
любительського рибальства. 

11.5 2 - 2 7.5 - - - - - 

Тема 4. Нерестова заборона 
риболовлі. 

11.5 2 - 2 7.5 - - - - - 

Тема 5. Допустимі розміри риб 
для любительського вилову.  

11.5 2 - 2 7.5 - - - - - 

Разом  за змістовим 
 модулем 1 

57.5 10 - 10 37.5 - - - - - 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Організація спортивного рибальства 

Тема 6. Організація 
спортивного і аматорського 
рибальства.  

10.5 2 - 1 7.5 - - - - - 

Тема 7. Сезонні особивості 
риболовлі.  

10.5 2 - 1 7.5 - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7  9 10 11 

Тема 8. Рентабельність 
ставового господарства  в 
умовах ведення любительсь-
кого і спортивного рибальства.

10.5 2 - 2 7.5 - - - - - 

Разом  за змістовим 
 модулем 2 

32.5 6 - 4 22.5 - - - - - 

Усього годин 90 16 - 14 60 - - - - - 

 

5. Теми практичних занять 

№ 
з/п. 

Назва теми 
Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

1 2 3 4 

1 
Розрахунок локально-катастрофічних санкцій  
гідробіонтів у річковій мережі. 

2 
- 

2 
Особливості проведення спортивних змагань 
з риболовлі в літній і зимовий період.  

2 
- 

3 
Спортивний інвентар. Організація 
спортивної риболовлі хижих видів риб. 

2 
- 

4 
Методика розрахунку площ природних 
нерестовищ, коропових видів риб. 

2 
- 

5 
Техніка безпеки при любительському 
рибальстві в зимовий та літній період. 
Риболовля  з човнів та пірсів. 

2 
- 

6 
Організація любительської риболовлі в 
фермерських господарствах (на прикладі ПП 
«Бочаниця»). 

2 
- 

7 
Червона книга України з іхтіофауни. 
Заборонні для вилову види риб. 

2 
- 

 Разом 14 - 
 

6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 
Підготовка до аудиторних занять – 0,5 год./1 год. занять (15 год.) 
Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 3 кредит ЄКТС (18 год.) 
Опрацювання окремих тем програм або їх частин, які не викладаються на 
лекціях – 60 год/90 год. 
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6.1. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з./п. 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 
 форма 

заочна 
форма 

1 
Регламентація розмірно-вагових категорій 
риб,  дозволених до вилову. 

5 
- 

2 
Рибопродуктивність поверхневих вод 
Чорноморського басейну 

5 
- 

3 
Стан поверхневих вод р. Прип’ять. 
Рибопродуктивність 

5 
- 

4 Правила рибальства на території України. 5 - 

5 
Склад іхтіофауни, занесених до Червоної 
книги. 

5 
- 

6 
Обов’язки рибалки. Техніка безпеки. 
Браконьєрство. 

5 
- 

7 
Період і місце заборони любительської і 
спортивної риболовлі. 

5 
- 

8 
Заходи із збереження розмірно-вагових 
характеристик аборигенних  видів риб. 

5 
- 

9 Іхтіофізіологічний кадастр популяції риб. 5 - 

10 
Міграції аборигенних видів риб у річках та 
водосховищах. 

5 
- 

11 
Заповідні території із зараження рідкісних і 
зникаючих видів риб 

5 
- 

12 
Кризові ситуації та ризики заморів риб у 
поверхневих водоймах. 

5 
- 

 Разом 60 - 

 

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 
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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 до видання наукових статей, тез для участі в конференціях 

та олімпіадах. 
Контроль самостійної роботи проводиться: 
- з практичних занять - на основі перевірки виконаних завдань, есе, тестів. 
 Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 
 
 
 

9. Розподіл балів, що присвоюються студентам за залік 

 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Сума 

70 30 
100 Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т5 Т 6 Т 7 Т 8 

14 14 14 14 14 11 11 8 
Т1, Т2... Т8 — теми змістових модулів. 
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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 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Організація 
спортивного та аматорського рибальства» включає:  
1. Опорний конспект лекцій (на електронному і паперовому носіях) за всіма 
темами курсу, у тому числі і для самостійного вивчення. 
2. Ілюстровані матеріали. 
3. Пакети тестових завдань по кожній темі і в цілому по всьому курсу 
дисципліни. 

 

11. Рекомендована література 

Базова  

1. Правила любительського і спортивного рибальства. (Наказ Держрибгоспу  
України № 19 від 15.02.1999р.) 
2. Інструкція   про  порядок  обчислення  і  внесення  платежів  за  спеціальне  
використання водних живих ресурсів при здійсненні рибальства. 
3. Ковальчук І.П., Курганевич Л.П. Гідроекологічнй моніторинг: Навч. 
посіб.- Львів: ЛНУ ім. Івана Франка,2010. - 292с. 
4. Романенко В.Д. Основы гидроэкологии. - К.: Генеза, 2004. – 664 с. 
5. Яцык А.В., Шмаков В.М. Гидроэкология. - Киев: Урожай,1992. - 192 с. 
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Допоміжна 

1. Гриб Й.В. Відновна гідроекологія порушених річкових та озерних систем 
(гідрохімія, гідробіологія, гідрологія, управління): Навч. посібник Т.1 / 
И.В.Гриб, М.О.Клименко, В.В.Сондак; Під ред. И.В.Гриба. - 1-е вид.-
Рівне:ППФ "Волинські обереги", 1999. - 348с. 
2. Гриб И.В., Клименко М.О., Сондак В.В., Волкова Л.А. Відновна 
гідроекологія порушених річкових та озерних систем (гідрохімія, 
гідробіологія, гідрологія, екологія, управління): Лабораторний практикум: 
Навч. посіб. / Під ред. М.О.Клименка.Т.2. - 1-е вид.-Рівне,1999. - 198 с. 
3. Кадастр іхтіофауни Рівненської області/ Гроховська Ю.Р., Воловик Г.П., 
Кононцев С.В. і ін.; Під ред. Мошинського В.С. і Гроховської Ю.Р. - Рівне: 
Дока- центр, 2012. - 200 с. 
4. Хільчевський В.К., Ромась М.І., Чунарьов О.В., Гребінь І.О., Шевчук І.О. 
Гідроекологічний стан басейну Горині в районі Хмельницької АЕС / За ред. 
В.К. Хільчевського. - Київ: Ніка-Центр, 2011.  - 176 с.  
5. Яцик А.В., Водогосподарська екология. – К.: Генеза, 2004 – т. 4.–679 с. 
6. Відновна іхтіоекологія (за ред.. Гриба Й.В., Сондака В.В.) Рівне: 
Волинські обереги, 2007. – 630 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


