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Вступ 
Навчальна дисципліна “Фермерське рибництво” є однією з найважли-

віших складових підготовки фахівців зі спеціальності “Водні біоресурси”. 

Вона розкриває теоретичні аспекти та практичні можливості інтегрованого 

фермерського рибного господарства в якому поєднані технологічний процес 

з вирощування риб з метою отримання максимуму рибопродукції найвищою 

якості, поряд з вирощуванням качок, гусей, кролів, с-г. культур, за різних 

екологічних умов, у водоймах різного призначення. 

Знання основних положень цієї дисципліни неможливе без знань з дисци-

плін – гідрологія, гідрохімія, гідробіологія, генетика, розведення та селекція 

риб, ставове та індустріальне рибництво, економіка та менеджмент рибогос-

подарської галузі, що тісно пов’язані з рибництвом через інформацію теоре-

тичного характеру. 

Анотація 
Дисципліна “Фермерське рибництво” являється складовою частиною під-

готовки фахівців зі спеціальності “Водні біоресурси”, базується на знаннях з 

дисциплін фундаментальної та професійної підготовки – загальній та спеціа-

льній іхтіології, гідробіології, розведенні, генетиці та селекції риб, ставовому 

та індустріальному рибництві, менеджменті та маркетингу, рибництві приро-

дних водойм та водосховищ. 

Ключові слова: фітопланктон, зоопланктон, зообентос, популяції гідро-

біонтів, гідробіоценози, водні екосистеми, структура водойм, трофічні лан-

цюги, кругообіг речовин, іхтіоценози, екологічна та економічна доцільність, 

перспективні об’єкти рибництва, рентабельність виробництва. 

Abstract 
Discipline "Farmer Fish Farming" is an integral part of the training of 

specialists in the specialty "Water Bioresources", based on knowledge of the 

disciplines of fundamental and professional training - general and special 

ichthyology, hydrobiology, breeding, genetics and selection of fish, staple and 

industrial fish farming, management and marketing, fish farming of natural 

reservoirs and reservoirs. 

Keywords: phytoplankton, zooplankton, zoobenthos, hydrobiontspopulation, 

hydrobiocenosis, aquaticecosystems, waterbodiesstructure, trophicchains, 

cyclingofsubstances, ichthyotsenoses, ecologicalandeconomicexpediency, 

promisingobjectsof fish farming, profitability of production.  
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1. Опис навчальної дисципліни 
Найменування показ-

ників 
Галузь знань, спеціальність, 

спеціалізація, рівень вищої 

освіти 

Характеристика нав-

чальної дисципліни 

денна заочна 

 Кількість кредитів - 4 
 

Галузь знань 20 “Аграрні 

науки та продовольство 

Спеціальність 207 

„Водні біоресурси та аква-

культура” 

 

 

Нормативна 

Модулів – 2 Спеціалізація “Водні біоре-

сурси”, ”Охорона, відтворен-

ня та раціональне викори-

стання гідробіоресурсів” 

Рік підготовки: 

Змістовних модулів - 2 
1 - 

Семестр 
Загальнакількість  

годин - 120 
2 - 

Тижневих годин для 

денної форми навчан-

ня: аудиторних – 4 год 

Самостійна робота –  

6 год. 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістр) 
Лекції 

24 год. - 

Лабораторні  
- - 

Практичні  
16 год. - 

Самостійна робота 
80 год. - 

Вид контролю: екзамен 

Примітка. Співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи студентів становить: 

для денної форми навчання – 33% до 67%; 

для заочної форми навчання – 11% до 89%. 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета вивчення дисципліни - набуття студентами цілісної системи знань з 

питань теорії ведення рибогосподарської діяльності в умовах фермерського 

господарства з використанням бази даних із дисциплін фундаментальної та 

прикладної підготовки, відповідно до конкретних умов. 
В результаті підготовки викладання дисципліни шляхом вивчення курсу 

“Фермерське рибництво” студенти повинні знати: 

− основні складові функціонування фермерського господарства, 

− спосіб життя риб, фізіолого-біохімічні особливості штучного та при-

родного відтворення, 

− закономірності накопичення, трансформації органічної речовини та 

енергії в різні періоди їх життя; 

В результаті вивчення дисципліни шляхом викладання курсу “Фермерсь-
ке рибництво” студенти повинні вміти: 
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− складати бізнес-план рибоводної ферми, в якій поєднані різні форми 

господарювання. 

− використовувати закономірності впливу на риб екологічних чинників 

водного середовища, біологічної продуктивності кормових гідробіон-

тів і методів її формування у водоймах різного цільового призначення. 

Програма дисципліни реалізується шляхом викладання теоретичного ма-

теріалу та проведення лабораторно-практичних занять. 

 Підсумковою формою контролю є екзамен. 

3. Програма дисципліни 

Змістовний модуль 1. Соціально-економічні та організаційно-правові 
засади фермерського господарювання в Україні  

Тема 1. Рибне господарство як складова частина продовольчого ком-
плексу. Місце та роль рибного господарства у продовольчому забезпеченні 

держави. Вилов та добування морепродуктів підприємствами рибного госпо-

дарства України. Виробництво харчової рибної продукції.  

Тема 2. Соціально-економічні та організаційно-правові засади фер-
мерського господарювання. Принципи створення фермерських госпо-

дарств, трудові відносини в них, зобов’язання орендарів, власників, оподат-

кування до центрального та місцевих бюджетів.  

Тема 3. Ресурсні можливості фермерського рибного господарства 
України. Потужності з використання мулових відкладів ставів, можливості 

зростання природної рибопродуктивності за рахунок вселення додаткових 

видів риб, годівлі та інтенсифікації, при створенні штучного іхтіоценозу. 

Тема 4. Структура та розміри фермерського господарства в світі та 
Західній Європі. Фермерство США, Канади, Європейського союзу (Німеч-

чини, Франції) - структура господарств, розміри ферм, обсяги реалізації това-

рної продукції. 

Тема 5. Досвід фермерського рибного господарства у формуванні ри-
нку рибогосподарської продукції в Україні. На прикладі Київської, Черка-

ської та Рівненської областей. 

Змістовний модуль 2. Форми рибогосподарської діяльності фермерсь-
кого рибного господарства  

Тема 6. Основні форми рибогосподарської діяльності фермерського 
рибного господарства – нагульне рибництво: яружно-балкові загатні во-

дойми, кар’єрно-улоговинні наливні водойми, заплавно-лагунні водойми ли-

манного типу. Стан кормової бази, природна рибопродуктивність, об’єкти 

вирощування та полі культури. 

Тема 7. Роль полікультури риб у підвищенні рибопродуктивності ста-
вів при ставовому та присадибному рибництві.  
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Тема 8. Культивування додаткових та нетрадиційних видів риб в 
умовах фермерського господарства – веслоніс, піленгас, чорний амур, єв-

ропейський сом, канальний, кларієвий та сріблястий соми, судак, щука. 

Тема 9. Інтегрована форми ставового рибництва. Вирощування качок, 

кролів, гусей, спортивне та аматорське рибальство 

Тема 10. Індустріальне форелівництво та осетрівництво. Особливості 

інтенсивного вирощування риби. Показники фізико-хімічного режиму, що від-

повідають потребам риб різних видів в умовах високих щільностей посадки, 

лімітуючі чинники та шляхи подолання їхнього впливу. Проблема високо інтен-

сивної годівлі риби, повнораціонні корми. Типи індустріальних рибних госпо-

дарств, технології, що застосовуються, приклади, перспективи. 

Тема 11. Вплив факторів середовища на ефективність зимівлі риб. 
Процеси, що протікають в організмі риби в холодну пору року та вимоги до 

навколишнього середовища: температурний, газовий та сольовий режими, РН, 

вміст біогенних елементів, органічних сполук тощо.  

 Вимоги, що висуваються до цьоголіток з огляду на майбутню зимівлю. 

Технологічні заходи під час зимівлі. 

Тема 12. Рибоводно-економічна ефективність інтегрованої форми ве-
дення фермерського рибного господарства. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назва змістових модулів 

кількість годин 

денна заочна  

в
-г

о
 

л
ек

 

п
р

 

л
аб

 

са
м

. 

в
-г

о
 

л
ек

 

п
р

 

л
аб

 

са
м

. 

Змістовий модуль 1. Соціально-економічні та організаційно-правові засади 

фермерського господарювання 

1. Рибне господарство, як складова 

частина продовольчого ринку 
8 2 1 - 5 - - - - - 

2. Соціально-економічні та організа-

ційно-правові засади фермерського 

господарювання 

8 2 1 - 5 - - - - - 

3. Ресурсні можливості фермерського 

рибного господарства України 
10 2 1 - 7 - - - - - 

4. Структура та розміри фермерсько-

го господарства в світі та Західній 

Європі 

10 2 1 - 7 - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

5. Досвід фермерського рибного гос-

подарства у формуванні ринку рибо-

господарської продукції в Україні 

10 2 1 - 7 - - - - - 

Разом за змістовим модулем 1 46 10 5 - 31 - - - - - 

Змістовий модуль 2. Основні форми рибогосподарської діяльності фермерсько-

го рибного господарства 

6. Основні форми рибогосподарської 

діяльності фермерського рибного гос-

подарства 

10 2 1 - 7 - - - - - 

7. Роль полікультури риб у підвищенні 

рибопродуктивності ставів при ставо-

вому та присадибному рибництві. 

11 2 2 - 7 - - - - - 

8. Культивування додаткових та нетра-

диційних видів риб в умовах фермер-

ського господарства 

10 2 2 - 7 - - - - - 

9. Інтегровані форми ставового рибни-

цтва 
11 2 2 - 7 - - -  - 

10. Індустріальне форелівництво та 

осетрівництво. 
10 2 1 - 7 - - -  - 

11. Вплив факторів середовища на ефе-

ктивність зимівлі риб 
10 2 1 - 7 - - - - - 

12. Рибоводно-економічна ефективні-

сть інтегрованої форми ведення фер-

мерського рибного господарства 

11 2 2 - 7 - - -  - 

Разом за змістовим модулем 2 74 14 11 - 49 - - - - - 

Всього: 120 24 16 - 80 - - - - - 

 
5. Теми лабораторних робіт 

Назва теми Кількість годин 
денна заочна 

не передбачені - - 

 
6. Теми семінарських занять 

Назва теми Кількість годин 
денна заочна 

не передбачені - - 
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7. Теми практичних занять 

Назва теми 
Кількість год. 
денна заочна 

Характеристика структурних підрозділів рибоводної 

ферми “Бочаниця” 

2 - 

Виробництво рибопосадкового матеріалу для власних 

потреб господарства, ефективність вирощування 

2 - 

Вирощування сільськогосподарських культур та її 

ефективність 

2 - 

Рибоводно-економічна ефективність спортивного та 

аматорського рибальства  

2 - 

 Робота рибо–качино-кролина ферма в складі фермер-

ського господарства “Бочаниця” 

2 - 

Рибоводно-економічна ефективність інтегрованої фор-

ми ведення фермерського рибного господарства 

2 - 

Рентабельність структурних підрозділів рибоводної 

ферми “Бочаниця” 

2 - 

Захист роботи 2 - 

Всього: 16 - 

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 (24 год). 

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

лекціях – 36 год. 

8.1. Завдання для самостійної роботи 

Назва завдання 
Кількість год. 

д-на заочна 

Рибництво і проблеми забезпечення тваринним білком потреб 

людини. Основні етапи розвитку рибництва. Сучасне рибницт-

во і головні напрями його перспективного розвитку. 

6 - 

Первинна продукція рибогосподарських водойм і шляхи її раці-

онального використання. Продуцентів і консументів. Трансфо-

рмація органіки в ставах і водосховищах. 

7 - 

Грунтово-клімат ичні умови, рибопродуктивність ставових гос-

подарств. Параметри показників рибопродуктивності, склад 

штучного іхтіоценозу ставів і водосховищ. Особливості жи-

влення риб в природних і штучних умовах. 

7 - 
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Теоретичні аспекти вирощування молоді основних об'єктів 

тепловодної рибництва до життєстійких стадій та рибопосад-

кового матеріалу 

7 - 

Теоретичні основи вирощування товарної риби в сучасних 

рибницьких господарствах. Виробничий фонд рибництва . 

Відомості про стави, водосховища садки, басейни. Сучас-

ний стан і перспективи ш тучного і керованого розведення риб 

7 - 

Головні об'єкти сучасного тепловодного та холодноводого ста-

вового рибництва та їх біологія. Перспективні об'єкти рибниц-

тва. 

7 - 

Теоретичні передумови інтенсифікації рибництва. Меліорація і 

меліоративні заходи. Удобрення. Механізм дії добрив. Проду-

центи і консументи різних трофічних рівнів. Корми. Особли-

вості штучних кормів у залежності від вікових труп і фізіоло-

гічного стану риб. 

7 - 

Біологія живлення риб в зв'язку з полікультурою рибогоспо-

дарських водойм. Обгрунтування штучної полікультури. Біоло-

гія основних об'єктів сучасної полікультури ставових госпо-

дарств. 

7 - 

Основні елементи технології відтворення коропа в нерестових 

ставах, вирощування молоді коропа і рослиноїдних видів риб 

до життєстійких стадій, вирощування цьоголіток коропа і 

рослиноїдних видів риб 

7  

Основні елементи технології зимівлі цьоголіток коропа і росли-

ноїдних риб, виробництва товарної риби при дволітньому та 

трьохлітньому обороті. 

7 - 

Історія і сучасні напрямки селекції в рибництві. Племінна справа 

в сучасному рибництві. 

7 - 

Особливості гідрологічною режиму малих водосховищ в зв'яз-

ку з їх рибогосподарським використанням. в 

7 - 

Біопродукційний потенціал малих водосховищ і перспекти-

ви пасовищної аквакультури. Формування штучного іхтіо-

ценозу малих водосховищ з метою раціонального викорис-

тання природних кормових ресурсі 

7 - 

Сучасні напрямки індустріальною рибництва. Біологічні осно-

ви індустріального рибництва 

6 - 

Всього: 80 - 
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8.2. Оформлення звіту про самостійну роботу 
Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни “Фермерське 

рибництво” є складання письмового звіту за темами вказаними в п.6.1. За-

гальний обсяг звіту визначається з розрахунку 0,25 сторінки на 1 год. само-

стійної роботи.  

Звіт включає план, вступ, основну частину, висновки, список викори-

станої літератури та додатки. Звіт оформлюється на стандартному папері 

формату А4 (210×297) з одного боку. Поля: верхнє, нижнє та ліве – 20 мм, 

праве – 10 мм. Звіт може бути рукописним або друкованим і виконується 

українською мовою. 

Захист звіту про самостійну роботу відбувається у терміни, узгоджені 

студентом і викладачем. 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання – не передбачене 

10. Методи навчання 
У процесі проведення лекційних та практичних занять використовуються 

наступні методи активного навчання та технічні засоби: 

1. Плакати 

2. Слайди 

3. Проектувальна апаратура 

4. Друкований роздатковий матеріал 

11. Методи контролю 
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни „Фермерське 

рибництво” проводиться в письмовій формі. Контрольні завдання за змісто-

вим модулем включають тестові питання. 

Контроль самостійної роботи проводиться:  

− з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 

− з лабораторних занять – шляхом перевірки виконаних завдань. 

Усі форми контролю включено до 100–бальної шкали оцінки. 

12. Методи навчання 
1. Під час лекційного курсу використовується комплект слайдових презентацій, 

роздатковий матеріал, таблиці. 

2. Практичні роботи у спеціалізованій лабораторії кафедри водних біоресурсів, 

обладнаних мікроскопами, прстроями для електро-, та водопостачання 

3. Тематичні консультації з метою організації самостійної роботи студентів. 

4. Оформлення та захист студентами звітів про виконання практичних робіт. 

5. Участь студентів у науково-дослідній роботі кафедри. 

6. Підготовка доповідей на наукових конференціях. 
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13. Методи контролю 
Контроль знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється в 

письмовій формі, або у вигляді комп’ютерного тестування у Центрі незалеж-

ного оцінювання НУВГП. Контрольні завдання за змістовим модулем 

включають тестові питання трьох рівнів складності (одна, або декілька пра-

вильних відповідей з п’яти запропонованих).  

Контроль роботи студентів проводиться за такими видами робіт: 

- наявність лекційного матеріалу – шляхом перегляду конспектів; 

- робота на практичних заняттях – шляхом усного опитування і перевірки 

виконаних завдань. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) проводиться 

за такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання, задачі, практичні 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 ро-

зрахунках або в методиці; 

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

тєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

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

 

14. Розподіл балів, які отримують студенти 
         Модуль І     (поточне тестування)   Модуль ІІ Іспит Сума 

Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 

40 100 
25 35 

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

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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Шкала оцінювання 

 
Сума балів за всі види навча-

льної 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 скла-

дання 

0–34 незадовільно з обов’язковим повторним ви-

вченням дисципліни 

 

15. Методичне забезпечення дисципліни 
1. Пакети тестових завдань по кожній темі і вцілому по всьому курсу дисци-

пліни.  

2. Програма презентацій Microsoft PowerPoint з дисципліни «Фермерське 

рибництво» 

3. Ілюстративні матеріали 

 

16. Рекомендована література.  
Базова 

1. Грициняк І. І,, Гринжевський М. В, Третяк О. М. Фермерське рибництво К.: 

Герб, 2008.-560с. 

2. Шерман І. М. Євтушенко М. Ю. Теоретичні основи рибництва. К.: Фітосо-

ціоцентр, 2012.-484с. 

3.  Мартышев Ф. Г., «Прудовое рибоводство». М. Пищепромиздат, 1973г., 

425с. 

4. Привезенцев Ю.А., «Интенсивное прудовое рыбоводство». М. Агропромиз-

дат, 1991г., 368с. 

5. Практикум по прудовому рыбоводству. В.Г. Саковская, З.П. Ворошилина и 

др. М. Агропромиздат, 1991г., 174с. 

6. Титарев Е. Ф. «Форелеводство», М. Пищевая промышленность, 1980г.,300с. 

7. Шерман І. М. «Ставове рибництво», К., ВШ., 1992р., 214с. 

8. Чижик А. К., Шерман И. М. Прудовое рыбоводство, К.,ВШ., 1982г., 215с. 
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9.  Беляев В. И., Справочник по рыбоводству и рыболовству. – Мн.: Ураджай, 

1986. – 224 с.: ил., с.: 42-47. 

10.  Гринжевський М. В., Аквакультура України. – Львів: Вільна Україна, 1998. 

– 364 с.  

11. Михеев В. П., Садковое выращивание товарной рыбы. – М.: Легк. и пищ. 

пром-сть, 1982 – 114 с. 

12.  Наукове обґрунтування раціональної годівлі риб: Довідково-навч. посібник 

/ І. М. Шерман, М. В. Гринжевський, Ю. О. Желтов та ін. – К.: вища освіта, 

2002. – 127 с.: іл, с.: 119-124.  

13. Шерман І.М., Гринжевський М.В., Грициняк І.І., Розведення і селекція риб. 

– Рівне: УДУВГП, 2002. – 246 с.: іл. 38, с.: 165.   

14. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб. М.: Пищевая промышленность, 1966., 376с. 

15. Никольской Г. В. Экология рыб.- М.: Высш. школа, 1963, 368с. 

 

Допоміжна 
16. Паламарчук М. М., Географія України: Підр. для серед. шк. – 3-тє вид., 

перероблене і доповнене. – К.: Освіта, 1992. – 159 с.: іл., карти, с.: 34-35. 

17. Сборник нормативно-технологических документов по товарному рыбовод-

ству. Т 2, М.1986г. 

18. Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР. 

Под ред. Л. А Кутиковой, Я.И.Старобогатова.- Л.: Гидрометеоиздат. – 1977.-

508с. 

19. Мордухай-Болтовский Ф. Д. Материалы к среднему весу водных беспозво-

ночных бассейна Дона ((Тр. Проблем. и темат. совещ.2. Проблемы гидробио-

логии внутренних вод.-М.: Изд-во АН СССР.-1954.-с.223-241. 

20. Богатова И. Б. Рыбоводная гидробиология.- М.: Пищевая промышлен-

ность.-1980.- 360с. 

21. Кражан С. А., Лупачева Л. И. Естественная кормовая база водоемов и 

методы ее определения при интенсивном ведении рыбного хозяйства. (спра-

вочный материал для работников прудовых хозяйств УССР). – Львов: УААН. 

– 1991.-102с. 
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17. Інформаційні ресурси 
1. Державне агентство рибного господарства України. [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http://darg.gov.ua/. 

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

ресурс]. – Режим доступу: http://www.nuwm.edu.ua/naukovabiblioteka. 

3. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua. 

4. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6) /[Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://libr.rv.ua. 

5. Сайт журналу «Гидробиологический журнал», рубрика «Санитарная гидро-

биология» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://hydrobiolog.com.ua/2010/2010_4.htm 

6. Інститут рибного господарства НААНУ. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://if.org.ua/index.php/uk/. 

7. Сайт журналу «Рибогосподарська наука України», рубрика «Біоресурси та 

екологія водойм» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


