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Вступ 
Програма навчальної дисципліни фахової підготовки «Розведення та се-

лекція риб» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготов-

ки бакалавра спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура», як 

обов’язкова дисципліна. 

Предметом вивчення дисципліни є формування теоретичних знань та 

практичних навичок застосування сучасних методів розведення та селекції 

риб. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Розведення та селекція риб»  є складовою ча-

стиною циклу обов’язкових фахових дисциплін для підготовки студентів за 

спеціальністю. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної: «Зоологія», 

«Гістологія та ембріологія водних тварин», «Іхтіологія (загальна, спеціаль-

на)», «Анатомія риб», «Генетика риб», «Гідробіологія». Вивчення курсу пе-

редбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжних дисцип-

лін фахової підготовки бакалавра. 

До дисциплін, вивчення яких у подальшому базується на матеріалі зазна-

ченої дисципліни, належать дисципліни фахової підготовки магістра. 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої 

освіти України. 

Анотація 
Навчальна дисципліна “Розведення та селекція риб” спрямована на здо-

буття студентами глибоких знань про біологічні особливості розведення різ-

них видів риб, специфіку їх розмноження, сучасні методи селекції риб в  су-

часних екологічних та економічних умовах, перспективи розведення в Украї-

ні нетрадиційних видів риб.  

Дисципліна поєднує в собі інформацію про сучасні методи розведення 

риб в природних та штучних водоймах є основою для успішного сучасного 

рибного господарства. 

Ключові слова: плідник, мальок, гонади, осіменіння, запліднення,  ли-

чинка, порода, селекція,  нерест, інкубація 

Abstract 
The educational discipline "Breeding and selection of fish" is aimed at gaining 

deep knowledge about biological features of breeding of various types of fish, their 

specifics of breeding, modern methods of fish selection in modern environmental 

and economic conditions, and prospects of breeding non-traditional fish species in 

Ukraine. 

The discipline combines information on modern methods of fish breeding in 

natural and artificial reservoirs as the basis for a successful modern fish industry. 

Key words: pedigree, fry, gonads, insemination, fertilization, larvae, breed, 

breeding, spawning, incubation 
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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціаль-

ність, 

спеціалізація, рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна заочна 

 Кількість  

кредитів – 8 
5 семестр - 4 

6 семестр - 4 

Галузь знань 20 “Аграрні 

науки та продовольство 

Спеціальність 207  

„Водні біоресурси та аква-

культура” 

Нормативна 

 Модулів – 3 Спеціалізація “Водні 

біоресурси”,”Охорона, 

відтворення та раціональне 

використання гідробіоре-

сурсів” 

Рік підготовки: 

 Змістовних  

 модулів - 4 

3 5 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 240 
5 6 5 6 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних –  

3 семестр - 4 год.  

4 семестр - 4 год.  

Самостійна робота 

– 6 год. 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) 
Лекції 

24 г. 24 год. 2 год. 2 год. 

Лабораторні  

8 год. 8 год. 6 год. 6 год. 

Практичні  

8 год. 8 год. 6 год. 6 год. 

Самостійна робота 

80 г. 56 год. 106 г. 82 год. 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання - КР 

- 24 год - 24 год. 

Вид контролю 

  іспит іспит іспит іспит 

 
Примітка: Співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної 

роботи студентів становить: для денної форми навчання: 33,3% до 66,7%;  

для заочної форми навчання – 13,2% до 86,8%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни «Розведення та селекція 
риб» 

 
2.1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета вивчення дисципліни «Розведення та селекція риб» – поглиблене вив-

чення закономірностей протікання біологічних процесів у водоймах з метою 

створення основи для управління ними в інтересах людини 

Завдання дисципліни:  

- формування  у  студентів  теоретичної  бази  щодо  розведення  об’єктів 

ставового  рибництва  та  ведення  селекційно-племінної  справи  з куль-

тивованими видами риб,   

- визначення  напрямів  та  цілей  селекції  культивованих  видів  риб,  вив-

чення особливостей  їх  розведення  та  селекції  порівняно  з  іншими 

сільськогосподарськими тваринами.  

- аналіз  та  узагальнення  результатів  досліджень  у  розведенні  та  селек-

ції риб. 

Студент повинен: 

 знати: 

- біологічні характеристики основних промислових риб; 

- особливості розмноження риб різних видів; 

- особливості розведення риб в повносистемних та неповносистемних гос-

подарствах; 

- особливості розведення нетрадиційних видів риб. 

вміти: 
- планувати процес розведення риб в часі; 

- проводити бонітування, відбір та формування партій плідників; 

- проводити стимулювання достигання статевих продуктів у риб; 

- отримувати та зберігати статеві продукти риб; проводити штучне заплід-

нення та інкубацію ікри. 
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3. Програма навчальної дисципліни. 
Модуль 1 (3 курс 5 семестр). 

Змістовий модуль 1. Основи селекції риб. 
Тема 1. Селекція риб, її мета та завдання. Визначення терміну і основні 

поняття селекція. Історія розвитку селекції. Мета і завдання селекції риб. Ос-

новні напрямки селекції. Показники ефективності селекції риб. 

Тема 2. Біологічні основи селекції. Поняття селекції. Біологічні особли-

вості риб як об’єктів селекції. Шляхи передачі генів у процесі зміни поколінь 

у популяціях риб. Закономірності еволюції популяцій риб. Генетична мінли-

вість, селекційний диференціал, селекційний ефект і фактори, що впливають 

на нього. Інтенсивність добору, коефіцієнт добору, генераційний інтервал, 

генетичний прогрес, генетичний тренд. Методи селекції та їх ефективність. 

Тема 3. Основні напрямки селекції риб. Поліпшення продуктивних яко-

стей об’єктів розведення. Створення порід, пристосованих до конкретних 

умов культивування. Репродуктивні ознаки. Плідність риб, швидкість стате-

вого дозрівання, строки нересту. пристосованість до умов заводського відт-

ворення. Морфологічні та фізіологічні ознаки. Конституція. Екстер’єрні 

ознаки. Інтер’єрні ознаки. Селекційні індекси. 

Тема 4. Організація селекційної роботи. Селекційні програми, підготов-

чий етап, власне селекція, завершальний етап. Апробація селекційного досяг-

нення. Технологічні вимоги при селекції риб. 

Тема 5. Основні системи розведення риб. Методи розведення риб, їх пе-

реваги, недоліки, мета та можливості. Чистопорідне розведення як засіб збе-

реження та поліпшення цінних ознак породи. Інбридинг та аутбридинг як 

способи чистопорідного розведення, інбредна депресія. 

 Тема 5. Основні типи схрещування в селекції риб. Схрещування як за-

сіб вдосконалення існуючих порід та виведення нових. Типи схрещування: 

відтворне, ввідне, поглинальне, їх характеристика та мета. Гетерозис. Гіпоте-

за над домінування та гіпотеза домінування, їх суть. 

Тема 6. Відбір та добір в селекції риб. Поняття відбору та добору як за-

ходів селекції. Форми та методи відбору. Природний відбір, штучний відбір. 

Форми штучного відбору: стабілізуючий, дизтруптивний, спрямований (ру-

шійний) відбір, їх характеристика та мета застосування. Методи штучного 

відбору: масовий (груповий), індивідуальний та оцінка плідників за потомст-

вом. Комбінований відбір. 

Тема 7. Промислова гібридизація в рибництві. Просте промислове 

схрещування. Трипорідне схрещування, подвійна гібридизація. Перемінне 

схрещування. Ротаційне схрещування. Промислове схрещування коропа з 

сазаном. Міжпорідні ти внутріпородні схрещування коропа. Міжвидова про-

мислова гібридизація риб. 

Тема 8. Порода та її структура у рибництві. Поняття порода, породна 
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група. Внутрішньопородна структура. Внутрішньопородні типи, зональні 

(екологічні) типи. Внутрішньопородні групи (відгалудження), лінії сім’ї. 

Тема 9. Селекція коропа.  Коротка історія селекції коропа. Українські 

породи коропа. Український рамчастий короп, український лускатий короп. 

Антоніно – зозуленецькі, несвичанські, нивчанській, любінські коропи, їх 

характеристика. 

Тема 11. Формування племінних стад у репродукторах і промислових 
рибних господарствах. Принципи формування племінних стад. Дволінійне 

розведення і промислове вирощування риб. Визначення чисельності маточ-

ного стада. Норми відбору та розрахунок чисельності ремонтного молодняка. 

Розрахунок площі ставів для ремонтно-маточного стада коропа. 

Тема 12. Бонітування та облік племінних риб. Організація бонітування. 

Розподіл плідників за статтю. Розподіл риб на племінні класи. Індивідуальні 

проміри риб. Організація племінного обліку. 

Модуль 2  (3 курс 6 семестр). 
Змістовий модуль 2. Біологічні основи розведення риб. 

Тема 13. Визначення розведення риб, як дисципліни і галузі науки та 
виробництва. Поняття "розведення риб”, його зв'язок з іншими галузями 

науки та виробництва. Штучне розведення риб в історичному та регіональ-

ному аспектах. Характеристика особливостей ведення рибництва в Україні та 

за рубежем. 

Тема 14. Біологічні основи розведення риб. Статева система, її будова 
та функції. Особливості розмноження риб. Морфологія статевої системи, її 

розвиток з віком, фізіологія сперматогенезу та оогенезу. Стадії зрілості ста-

тевих клітин, як показник готовності риб до нересту. Види нересту. Фактори 

впливу на нерест риб. 

Тема 15. Запліднення та осіменіння. Поняття осіменіння та запліднення. 

Морфологічні та фізіологічні особливості процесу. Загальна характеристика 

основних етапів онтогенезу, залежність від зовнішніх факторів. 

Тема 16. Видові особливості ембріогенезу та раннього пост ембріоге-
незу. Відкладання ікри, запліднення, обводнення, дробіння, бластуляція, 

утворення крупноклітинної та дрібноклітинної морули. Гаструляція. Органо-

генез. 
Тема 17. Нерест. Гідрологічні та гідрохімічні особливості, які пов'язані з 

нерестом певних видів риб. Поділ риб за характером існування на морських, 

прісноводних прохідних та солонувато водних. 

Тема 18. Групування риб за особливостями нересту. Риби з порційним 

та одноразовим викиданням ікри. Групування риб за сезонами нересту. Раси 

риб за строками заходу на нерест. Нерестова поведінка риб. Гомоциклічні та 

поліцикличні види. Живородність у риб. 
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Змістовий модуль 3. Штучне відтворення риб. 
Тема 19. Нерестова кампанія. Нерестова кампанія, як комплекс заходів з 

організації природного відтворення риб. Підготовка ставів. Вимоги до гідро-

технічних споруд. Природні і штучні нерестові субстрати та гнізда.  

Тема 20. Основні технологічні заходи нерестової кампанії. Особливості 

проведення нересту в повносистемних та неповносистемних господарствах. 

Заходи інтенсифікації в нерестових ставах. Підготовка плідників до нересту 

та нерест у ставах з регульованою температурою води. 

Тема 21. Еколого-фізіологічний спосіб стимулювання достигання ста-
тевих продуктів. Штучне створення екологічних умов, що стимулюють ста-

теве достигання плідників. Гідрологічний та гідрохімічний режими, ґрунти, 

наявність представників протилежної статі та нерестового субстрату. Фізіо-

логічні засоби стимулювання достигання плідників, видова специфічність дії. 

Патологія достигання ікри (тромбоз): причини, наслідки. Застосування тран-

квілізаторів для попередження травмування плідників через підвищену рух-

ливість. 

Тема 22. Заводське відтворення риб. Переваги та вади заводського відт-

ворення в порівнянні з проведенням нересту у природних умовах. Технологі-

чні заходи, обладнання для відтворення різних видів риб у зв'язку з видовою 

специфікою. Формування окремих партій плідників, планування процесу у 

часі. Отримання ікри: способи зціджування та розтину. Отримування сперми. 

Зберігання незаплідненої ікри та сперми. Способи осіменіння: сухий, напів-

сухий та мокрий. Специфіка інкубації ікри різних видів риб. Термічний, гід-

рохімічний та світловий режими у процесі інкубації. Догляд за ікрою, апара-

тами, лікувально-профілактичні заходи. Витримування личинок риб за ба-

сейновим методом. 

Тема 23. Вирощування ремонтного молодняка коропа та рослиноїд-
них риб. Мета та завдання вирощування. Основні принципи формування ма-

точних стад. Визначення кількості ремонтного матеріалу виходячи з потуж-

ності господарства. Відбір на плем'я різних вікових груп молоді (відсоток 

бракування). Густота посадки. Режим годівлі; роль природної кормової бази у 

годівлі племінного матеріалу. Вплив температури середовища на режим годі-

влі, "підтримуюча" годівля у зоні низьких температур. Бонітування та інвен-

таризація ремонту. 

Тема 24. Розведення нетрадиційних об'єктів рибництва. Особливості 

розведення осетрових, лососевих, сомових, чукучанових, кефалевих, щуко-

вих та окуневих риб. Умови та обладнання, нормативні показники. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назва змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

в-го л. л. п. с.р. в-го л. л. п. с.р 

Модуль 1 (3 курс 5 семестр). 

 Змістовий модуль 1. Основи селекції риб 

1. Селекція риб, мета і зав-

дання 
10 2 - - 8 10 0,1 - - 9,9 

2. Біологічні основи селекції 

риб 
10 2 2 - 6 10 0,1 1 - 8,9 

3. Основні напрямки селекції 

риб 
10 2 2 - 6 10 0,1 1 - 8,9 

4. Організація селекційної 

роботи 
10 2 - 2 6 10 0,1 - 1 9,8 

5. Основні системи розве-

дення  риб 
10 2 - - 8 10 0,2 - - 9,8 

6. Основні типи 

cхрещування риб 
10 2 - 2 6 10 0,2 - 1 9,8 

7. Відбір та добір 10 2 - - 8 10 0,2 - - 9,8 

8. Промислова гібридизація 

в рибництві 
10 2 - 2 6 10 0,2 - 2 7,8 

9. Порода та її структура у 

рибництві 
10 2 - - 8 10 0,2 - - 9,8 

10. Селекція коропа   10 2 2 - 6 10 0,2 2 - 7,8 

11. Формування племінних 

стад у рибних господарствах 
10 2 - 2 6 10 0,2 - 2 7,8 

12. Бонітування та облік 

племінних риб 
10 2 2 - 6 10 0,2 2 - 7,8 

Всього за зм. модулем 1 120 24 8 8 80 120 2 6 6 106 

Модуль 2. Змістовий модуль 2 (3 курс 6 семестр). 

Біологічні основи розведення риб 

13. Розведення риб, як дис-

ципліна, галузі науки та гос-

подарства 

8 2 - - 6 8 0,2 - - 7,8 
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14. Біологічні основи розве-

дення риб. Будова та функції 

статевої систем риб  

8 2 - 2 4 8 0,2 - 1 6,8 

15. Запліднення та осіменін-

ня 
8 2 2 - 4 8 0,2 1 - 6,8 

16. Видові особливості емб-

ріогенезу та раннього пост-

ембріогенезу 

8 2 - 1 5 8 0,2 - 1 6,8 

17. Нерест 8 2 2 - 4 8 0,1 2 - 5,8 

18. Групи риб за особливос-

тями нересту 
8 2 - 1 5 8 0,1 - 1 6,8 

Всього за змістовим моду-

лем 2 
48 12 4 4 28 48 1 3 3 41 

Змістовий модуль 3. Штучне відтворення риб 

19. Нерестова кампанія 8 2 - 1 5 8 0,1 - 1 6,9 

20. Основні технологічні 

заходи нерестової кампанії 
8 2 - 1 5 8 0,1 - 1 6,9 

21. Еколого-фізіологічний 

спосіб стимулювання дозрі-

вання статевих продуктів 

8 2 2 - 4 8 0,2 1 - 6,8 

22. Заводське відтворення 

риб 
8 2 2 - 4 8 0,2 2 - 5,8 

23. Вирощування ремонтно-

го молодняка коропа та рос-

линоїдних риб 

8 2 - 2 4 8 0,2 - 1 6,8 

24. Розведення нетрадицій-

них об'єктів рибництва 
8 2 - - 6 8 0,2 - - 7,8 

Всього за зм. модулем 3 48 12 4 4 28 48 1 3 3 41 

Модуль 3. ІНДЗ КР. 24 - - - 24 24 - - - 24 

Разом 240 48 16 16 160 240 4 12 12 212 
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5. Теми лабораторних занять 

Назва теми 

Кількість годин 

денна  заочна  

5 сем. 6 сем. 5 сем. 6 сем. 

Транспортування іхтіологічного матеріалу 2 - 2 - 

Оцінка екстер’єру ставових риб 2 - 2 - 

Бонітування плідників коропа. Методика 2 - 1 - 

Мічення ставових риб, методи, обладнання 2 - 1 - 

Заготівля та тестування гіпофізів. Методика 

проведення гіпофізарних ін’єкцій 

- 2 - 2 

Методи відбору та зберігання статевих про-

дуктів риб 

- 2 - 1 

Методика знеклеювання ікри - 2 - 1 

Запліднення та інкубація ікри. Методика - 2 - 2 

Разом 8 8 6 6 

 
6. Теми практичних занять 

Назва теми 

Кількість годин 

денна  заочна  

3 сем. 4 сем. 3 сем. 4 сем. 

Успадкування якісних ознак риб. 2 - 1 - 

Біометричні методи вивчення спадковості і мін-

ливості кількісних ознак. 

2 - 1 - 

Моногібридне, дигібридне та полігібридне схре-

щування 

2 - 2 - 

Планування селекційно племінної роботи 2 - 2  

Будова та стадії зрілості статевої системи риб - 2 - 1 

План проведення нересту коропа. - 2 - 1 

Оцінка результатів нересту та контроль за ходом 

розвитку ікри і личинок. Облов нерестових ставів 

та облік личинок 

- 2 - 2 

Вирощування ремонту коропа та рослиноїдних 

риб, нормативи, розрахунки 

- 2 - 2 

Разом 8 8 6 6 
 

7. Теми семінарських занять 

Назва теми 
Кількість годин 
денна заочна 

не передбачені - - 
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8. Самостійна робота 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

Підготовка до аудиторних занять – 0,5 год./1 год. занять (20 год.) 

Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит ЄКТС (48 год.) 

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

лекціях – 68 год. 

8.1. Завдання для самостійної роботи 

Назва теми 
Кількість годин 

денна  заочна 

5 сем 6 сем 5 сем 6 сем 

Генетична мінливість, селекційний диферен-

ціал та ефект і фактори, що на них вплива-

ють. Інтенсивність та коефіцієнт добору, ге-

нераційний інтервал, генетичні прогрес і 

тренд 

8 8 11 9 

Форми штучного відбору: стабілізуючий, 

дизтруптивний, спрямований (рушійний) 

відбір, їх характеристика та мета. 

8 6 11 8 

Методи штучного відбору: масовий (групо-

вий), індивідуальний та комбінований  
8 6 11 8 

Промислове схрещування коропа з сазаном. 

Між- та внутріпородні схрещування коропа. 

Українські породи коропа. Український рам-

частий та лускатий коропи.  характеристика. 

8 6 11 8 

Штучне розведення риб в історичному та 

регіональному аспектах. Особливості веден-

ня рибництва в Україні 

8 6 11 8 

Видові особливості різних етапів та стадій 

ембріогенезу та раннього постембріогенезу 
8 5 10 8 

Витримування личинок риб за басейновим 

методом. 
8 5 10 8 

Специфіка інкубації ікри різних видів риб. 

Догляд за ікрою, апаратами, лікувально-

профілактичні заходи.  

8 5 10 8 

Біотехніка вирощування ремонтного матері-

алу коропа та рослиноїдних риб 
8 5 10 8 

Розведення осетрових, лососевих, сомових, 

чукучанових, кефалевих, щукових та окуне-

вих риб. 

8 6 11 9 

Разом 80 56 106 82 
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9. Індивідуальне науково-дослідне завдання 
Студенти виконують фахову курсова робота на тему: «Особливості розве-

дення (наприклад коропа звичайного) в природних та заводських умовах». 
На виконання курсової роботи та її перевірку передбачено навчальним 

планом та робочою програмою 24 год., об’єм курсової роботи – 30 стр. 

Для виконання курсової роботи розроблені вихідні дані індивідуально на 

кожного студента. 

Курсова робота складається з: титульної сторінки, змісту, вступу, основ-

ної частини, висновків, списку літератури, додатків до індивідуального зав-

дання. 

Вступ має розкривати актульність обраної теми, проблематику, перелік 

науковців, що займалися дослідженями цих питань, мету, об’єкту, предмет і 

завдання дослідницької роботи. 

Основна частина роботи (може складатися з декількох підрозділів) має 

включати теоретичний підрозділ з характеристикою сучасного стану пробле-

ми, описом нормативної літератури, поглядом на проблему, аналізом пози-

тивних та негативних наслідків впливу проблеми на розвиток досліджень. 

Практичний підрозділ складається з аналізу інформації, ситуаційних 

завдань, вирішення яких має супроводжуватися обгрунтованими висновками. 

Проектна частина передбачає обгрунтування заходів з підвищення ефек-

тивності  оцінки продукційних можливостей згідно завдання. 

Висновки мають бути обгрунтованими щодо досягнення мети роботи, ро-

боту оформлюють згідно вимог. 

 
10. Методи навчання 

Вивчення дисципліни досягається інформаційним, ілюстративним та про-

блемним методами навчання. Лекції супроводжуються демонстрацією схем, 

таблиць з мультимедійним супроводом. На практичних та лабораторних за-

няттях розглядаються та розв’язуються задачі наближені до реальних ситу-

ацій: 

- 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 літе-

ратури, а також періодинчних видань. 

При викладанні навчальної дисципліни передбачено застосування нав-

чальннх технологій,  таких, як: проблемна лекція. робота в малих групах, 

семінари-дискусії, кейс-метод, метод «Робота в мережі», екскурсійні заняття. 
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11. Методи контролю 
Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу вико-

ристовується оцінювання знань за наступними видами робіт:  

- поточне тестування та опитування; 

- підсумкове тестування з кожного змістового модуля; 

- підготовка та презентація реферату; 

- підготовка до видання наукових статей, тез конференцій та олімпіад; 

- перевірка виконаних лабораторних та практичних завдань. 

Індивідуальна робота є обов'язковим елементом модуля і виконується 

обов'язково в часових рамках вивчення певного модуля. 

Підсумковий контроль знань студента з навчальної дисципліни проводить-

ся 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, еccе, тестів. 

 Всі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 

 

12. Розподіл балів, що присвоюються студентам за іспит 3 курс, 5 сем. 
Змістовий модуль 1 

іспит сума 
60 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 
40 100 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 
Розподіл балів, що присвоюються студентам за іспит 3 курс, 6 сем. 

Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 
іспит сума 

30 30 

Т13 Т14 Т15 Т16 Т17 Т18 Т19 Т20 Т21 Т22 Т23 Т24 
40 100 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Т1, Т2 ... Т24 — теми змістових модулів. 

 

Студент повинен набрати за поточне тестування та самостійну роботу не 

менше ніж 60 балів, а також відпрацювати всі лабораторні та практичні за-

няття. 

Курсова робота 
Теоретична частина Практична частина Захист Сума 

30 30 40 100 
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Шкала оцінювання 
Сума балів за всі види навча-

льної діяльності 
Оцінка за національною шкалою для екзамену 

та курсової роботи 

90–100 відмінно 

82–89 
добре 

74–81 

64–73 
задовільно 

60–63 

35–59 незадовільно з можливістю повторного скла-

дання 

0–34 незадовільно з обов’язковим повторним ви-

вченням дисципліни 

 
12. Методичне забезпечення 

Методичні забезпечення навчальної дисципліни “Розведення та селекція 

риб” 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 дисцип-

ліни. 

3. Ілюстративні матеріали. 

13. Рекомендована література 
Базова 

1. Шерман І. М., Гринжевський М. В., Грициняк І. І. Розведення риб. - К.: 

Вільна Україна, 1999. - 350 с. 

2. Шерман І. М., Гринжевський М. В., Грициняк І. І. Розведення та селек-

ція риб. - Рівне: УДУВГП, 2002. - 246 с. 

3. Шерман І. М. Ставове рибництво. - К.: Урожай, 1994. – 336 с. 

4. Катасонов В.Я., Гомельский Б.И. Селекция рыб с основами генетики. - 

М.: Агропромиздат, 1991. – 208 с. 

5. Катасонов В. Я., Черфас Н. Б. Селекция и племенное дело в рыбовод-

стве. - М.: Агропромиздат, 1986 – 182 с. 

6. Кирпичников B. C. Генетика и селекция рыб. - Л.: Наука, 1987. – 519 с. 

7. Киселев И. В. Биологические основы осеменения и инкубации клейких 

яиц рыб. - К.: Наукова думка, 1980. - 94 с. 

8. Иванов А.П. Рыбоводство в естественных водоемах. - М.: Агропромиз-

дат, 1988.-397с. 

Додаткова 
9. Мильштейн В.В. Осетроводство. - М.: Легкая и пищевая промышлен-

ность, 1982. - 151с. 

10. Гинсбург А. С., Детлаф Т. А., Шмальгаузен О. И. Развитие осетровых 
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рыб: созревание яиц, оплодотворение, развитие зародышей и предличи-

нок. - М.: Наука, 1981. - 224с. 

11. Томіленко В.Г., Панченко С.М., Желтов Ю.О. Розведення коропа. - К.: 

Урожай, 1978. – 104 с. 

12. Томіленко В. Г., Олексієнко О.О., Кучеренко А. П. Інструкція з органі-

зації племінної роботи в коропівництві Украни. 3б. "Інтенсивне рибниц-

тво. - К.: "Аграрна наука", 1995. - С 3 - 33. 

13. Выращивание производителей и эксплуатация маточных стад расти-

тельноядных рыб (методические рекомендации). - М.: ВНИИПРХ, 1982.- 

37 с. 

14. Казаков Р. А. - Биологические основы разведения атлантического лосо-

ся. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 144 с. 

15. Козлов В. И., Абрамович Л. С. Справочник рыбовода. - М.: Росагропро-

миздат, 1991. – 238 с. 

16. Справочник рыбовода // Под ред. Н. И.Кожина. - М.: Пищевая промыш-

ленность, 1971. – 208 с. 

17. Мелченков Е. А., Ерохина Л. В., Виноградов В. К. и др. Технология раз-

ведения веслоноса. - М.: ВНИИПРХ, 1991. – 70 с. 

 

14. Інформаційні ресурси 
1. Державне агентство рибного господарства України. [Електронний ре-

сурс]. Режим доступу: http://darg.gov.ua/. 

2. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) 
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