
Міністерство освіти і науки України 

Національний університет водного господарства та природокористування 

Навчально-науковий інститут агроекології і землеустрою 

Кафедра водних біоресурсів 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор з науково-

педагогічної, методичної та  

виховної роботи  

______________  О.А.Лагоднюк 

“___”_______________ 2019 р. 

 

05-03-34 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Program of the Discipline 

ІНТЕНСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В  АКВАКУЛЬТУРІ  

INTENSIVE TECHNOLOGIES IN AQUACULTURE 

  

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство 

Branch of knowledge 20 Agrarian science and food 

 

Спеціальність 207 Водні біоресурси та аквакультура 

Speciality 207 Aquatic bio resources and aquaculture 

 

 

Рівне – 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Робоча програма «Інтенсивні технології в аквакультурі » для студентів спеціаль-

ності 207  “Водні біоресурси та аквакультура”. – Рівне: НУВГП, 2019. –11 с. 
        
 

Розробник:   Гриб Й.В., професор кафедри водних біоресурсів, д.б.н., професор 
 
 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри водних біоресурсів 
 
Протокол від   “20 ”   грудня     2018  року    № 5 
 

Завідувач кафедри водних біоресурсів  
 

_______________    (В.В. Сондак)   
“  ” __________       року 

 
 
Схвалено науково-методичною комісією спеціальності 207 «Водні біоресурси» 
                        
Протокол від   20 грудня 2018 року    № 8 
 
 
“  ”  ________           року                    Голова  науково-методичної комісії      

___________(В.В. Сондак)       
 

 
 
                                                                     

© Гриб Й.В., 2019 рік 
©  НУВГП, 2019 рік 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 Вступ  
     
 
    
      Програма обов’язкової  навчальної дисципліни «Інтенсивні технології в аква-
культурі » складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки ма-
гістрів за спеціальністю 207 “Водні біоресурси та аквакультура”. 
       
        Предметом вивчення  дисципліни є формування теоретичних і практичних 
знань з методів та засобів інтенсифікації фермерського рибного господарства, 
впровадження нових високопродуктивних видів риб, вивчення основ пасовищної , 
напівінтенсивної та інтенсивної технології годівлі риб з використанням традицій-
них і нетрадиційних кормів, застосування заводського методу відтворення проми-
слових видів риб. 
        
 
       Модифікаційні  зв’язки : основи екології, іхтіоекології, іхтіології, генетики, 
токсикології, ставкового господарства, а також дисципліни вільного вибору сту-
дентів. 
       Дисципліна поєднує в собі інформацію з основних закономірностей отриман-
ня зарибку та годівлі товарної риби , є основою фахової підготовки магістрів. 
                                           
     
 
 
                                                    Анотація 
        Навчальна дисципліна «Інтенсивні технології в аквакультурі » спрямована на 
набуття студентами глибоких знань з основ ведення рентабельності ставкового 
господарства через застосування нових досягнень у вітчизняному і зарубіжному 
рибництві, впровадження інтенсивних методів у вирощуванні ставових риб. Це 
основний напрямок підвищення рибопродуктивності у ставковій прісноводній та 
солонуватій  аквакультурі. 
 
The educational discipline "Intensive technologies in aquaculture" is aimed at gaining 
students profound knowledge on the basics of profitability of pond management through 
the application of new achievements in domestic and foreign fish farming, the 
introduction of intensive methods in raising fish.  This is the main direction for 
increasing fish productivity in freshwater and salty aquaculture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни  

Найменування 
показників 

Галузь знань, спеціа-
льність, рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчаль-
ної дисципліни 

Кількість кредитів – 5  

Галузь знань 
0902 «Рибне госпо-
дарство та акваку-

льтура» 

Нормативна 

Модулів – 1 

Спеціальність 
“Водні біоресурси та 

аквакультура в ак-

ваторії” 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 1-й 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання:  – 1 

Семестр 

Загальна кількість годин – 
150 

1-й 

Лекції 

Тижневих годин: 
аудиторних – 4  
Самостійної роботи студен-
та – 10 

Рівень вищої освіти  

30 год. 
Практичні, семінарські 

20 год. 
Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

100 год. 

Індивідуальні завдання: 
–   

Вид контролю:  
іспит 

Примітка. Співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної та 
індивідуальної роботи студентів становить: 44% до 56%. 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни  

Дисципліна «Інтенсивні технології в аквакультурі» є фундаментальною за-
гальнобіологічною дисципліною теоретичного курсу в процесі підготовки фахів-
ців-магістрів з напряму «Водні біоресурси».  

Мета навчальної дисципліни – поглиблене вивчення підвищення рибопро-
дуктивності ставових господарств за умов впливу на них природних (температу-
ри, газового режиму, солоності води, рН тощо) і антропогенних чинників. Про-
грама також передбачає детальне вивчення відтворення окремих цінних промис-
лових інтродукованих із аборигенних видів риб, вивчення механізмів адаптації гі-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



дробіонтів до дії абіотичних чинників водного середовища, а також вивчення 
кращого досвіду зарубіжних країн у інтенсифікації ставових господарств. 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен 
знати: 
− основні закономірності формування рибобіопродуктивності природних і 

штучних водойм, методи інтенсифікації рибного господарства, техноло-
гію відтворення і годівлі основних промислових аборигенних інтродуко-
ваних видів риб, знати прогресивні методи годівлі у зарубіжних країнах і 
знати засоби попередження кризових ситуацій  

− знати особливості відтворення ставових риб заводським і природним ме-
тодом: коропа, товсто лоба, білого амура, кларієвого сома, піленгаса, вес-
лоноса, щуки, чорного амура, судака; 

- особливості формування популяцій аборигенної промислової іхтіофауни 
у природних водоймах; 

- знати особливості адаптації і культивування солонуватоводної іхтіофау-
ни у ставових господарствах (піленгас). 

уміти:  
− розраховувати щільність посадки та кормовий раціон ставових риб у по-

лікультурі; 
− формувати кормову базу риб у виросних і нагульних ставах; 
− отримувати молодь риб у заводських умовах (білого амура, коропа, товс-

толоба, веслоноса); 
− вести пасовищне, напівінтенсивне і інтенсивне ставове рибне господарст-

во; 
− визначати іхтіоекологічну ситуацію у водних об’єктах та морфометрію і 

ростові характеристики риб. 
 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  Рибопродуктивність природних і штучних водойм. 

Вплив лімітуючи чинників на формування промислових стад. Методи інтен-

сифікації рибопродуктивності. 

Тема 1. Складові елементи дисципліни з інтенсивних технологій. Режим 
йонів Са2+ у водних екосистемах. 

Матеріальний баланс Са2+. Кормова база. Умови середовища. 
Тема 2. Динаміка ростових процесів риб при пасовищній, напівінтенси-

вній та інтенсивній технологіях. Рентабельність.  
Залежність продуктивності від вмісту протеїну у кормах. Тривалість трав-

лення та технологія годівлі риб. Вплив біотичних і абіотичних факторів на ростові 
процеси. Стартові корми для підрощування молоді. Премікси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 3. Генетична селекція високопродуктивних порід риб.  
Маточні породи риб. Генетичні мітки (локуси). Імбридинг. Отримання люб-

лінського коропа. Види коропів. Сазан як вихідна порода для селекції. 
Тема 4. Полікультура риб і кормова база. Хижацтво і канібалізм. 
Кормова база аборигенних видів риб та риб у полі культурі. Трофічний лан-

цюг і трофічна піраміда. Інтродукція, кормові ніші. Конкуренція. Канібалізм ви-
мушений і трофічний. 

Тема 5. Стресові ситуації в ставовому господарстві та природних во-
доймах. Теплові господарства.  

Види стресів у ставовому господарстві. Природні водойми як зони ризику у 
рибництві. Адаптація риб до стресових ситуацій. Ведення рибництва у водоймах 
охолоджувачах АЕС. 

Тема 6.  Відтворення товстолоба. 
Місце строкатого і білого товстолоба у екосистемах ставів. Особливості жи-

влення. Розрахунок щільності посадки. Відтворення. Технологія, годівля, продук-
тивність. 

Тема 7. Культура чорного амура, іхтіологічна меліорація водойм.  
Особливості відтворення і живлення чорного амура. Заводський метод відт-

ворення. Використання у теплових господарствах для боротьби з молюском дрей-
сеною. 

Змістовий модуль 2.  

Концептуальні основи рибопродуктивності у природних водоймах та 

ставових господарствах. Напрями інтенсифікації рибництва та рибопродук-

тивності: біологічні добавки, високопоживні корми, продуктивні види, полі-

культура. 

Тема 8. Культура білого амура. Заводський метод відтворення. 
Особливості фізіології білого амура. Відтворення, живлення, ростові харак-

теристики. 
Тема 9. Кларієвий сом у термально напружених водоймах. 
Особливості живлення риб у ставовому господарстві при високій щільності 

посадки та напруженому пасовищному  режимі. Кларієвий сом як перспективний 
вид риб для водойм з несприятливим режимом. Відтворення, живлення, рибопро-
дуктивність у поверхневих водах. 

Тема 10. Технологія годівлі і внесення кормів. 
Особливості травлення коропопвих риб. Кормові доріжки і столи.  Збитки 

при неправильному підборі кормів та технології годівлі (господарства «Понебель» 
та «Голуба нива»). Екологоекономічний аудит. 

Тема 11. Історія ставового рибництва в Україні. 
Заплавні і лиманні рибоводні господарства за часів Київської Русі (Пересо-

пниця, Городок, Дубно, Олика). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 12. Лиманні господарства Причорномор'я. 
Особливості рибництва ДніпровськоБуськоїестуарної системи. Забруднення 

поверхневих вод, старіння. Зарегулювання і його наслідки. 
 

Змістовий модуль 3.  

Акліматизація гідробіонтів у ставовому рибництві. Інтродуковані види. 

Тема 13. Основні об’єкти марикультури Азовсько-Чорноморського ра-
йону. Солонуватоводні та прісноводні види.    

Основні об’єкти марикультури Азовсько-Чорноморського регіону. Значення 
лиманів. Вплив засолення. Культура осетрових риб. Веслоніс у ставовому госпо-
дарстві. 

Тема 14. Культивування цінних промислових видів риб. 
Культивування форелі у господарствах напівциклічного та повноциклічного 

типів. Досвід та перспективи. Господарства «Оконськ», «Святе».. 
Тема 15. Відтворення піленгаса. 
Біологія. Особливості травлення. Особливості ростових процесів у лиманах, 

Азовському та Чорному морях. Вирощування у ставових господарствах. Викорис-
тання Молочного лиману для відтворення піленгаса. Перспективи використання 
лиману Тилігул та Кундук. 

Тема 16. Осетрові риби у поверхневих водах України. 
Культивування стерляді, весло носа. Вимоги до умов середовища, живлен-

ня. Відтворення. Локалізація у природних водоймах. Створення спеціалізованих 
господарств. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

Назви 
змістовних модулів і тем 

Кількість годин 

У
сь

ог
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ї  
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1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1 
 

Тема 1. Складові елементи дисципліни з інтенсивних 
технологій. Режим йонів Са2+. Матеріальний баланс. 

8 2 2 4 

Тема 2. Динаміка ростових процесів риб при пасовищ-
ній, напівінтенсивній та інтенсивній технологіях. Рен-
табельність.  

7 2 2 3 

Тема 3. Генетична селекція високопродуктивних порід 
риб.  

6 2  4 

Тема 4. Полікультура риб і кормова база. Хижацтво і 
канібалізм. 

8 2 2 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 5. Стресові ситуації в ставовому господарстві та 
природних водоймах. Теплові господарства.   

11 2 2 7 

Тема 6. Відтворення товстолоба. 12 2 2 8 
 Тема 7. Культура чорного амура, іхтіологічна меліора-
ція водойм. 

6 2  4 

Всьго 58 14 10 34 

Змістовий модуль 2  

Тема 8. Культура білого амура. Заводський метод від-
творення. 

16 2 _ 14 

Тема 9. Кларієвий сом у термально- напружених во-
доймах. 

14 2 2 10 

Тема 10. Технологія годівлі і внесення кормів. 10 2 2 6 
Тема 11. Історія ставового рибництва в Україні. 2 2   
Тема 12. Лиманні господарства Причорномор'я.     
Всього 54 8 6 40 

Змістовий модуль 3 

Тема 13. Основні об’єкти марикультури Азовсько-
Чорноморського району. Солонуватоводні та прісно-
водні види.  

 2 2 3 

Тема 14. Культивування цінних промислових видів 
риб. 

 2   

Тема 15. Відтворення піленгаса.  2 2 3 
Тема 16. Семінар «Технологія відтворення біорізнома-
ніття та рибопродуктивності у природних водоймах 
України – озерах та річках». 

 2 2  

Всього 38 8 4 26 
Разом: 150 30 20 100 

 
5. Теми практичних занять 

№  
з/п 

Назва 
Кіль-
кість 
годин 

1 2 3 

1 
Формування  стресових ситуацій у ставовому господарстві. Від-
творення і рибопродуктивність. 

2 

2 Характеристика нетрадиційних кормів у рибництві.  2 

3 
Процеси самоочищення водних ставів за БСК. Інтенсивність во-
дообміну. 

2 

4 
Розрахунок щільності посадки риб у залежності від кисневого 
режиму та  забезпечення кормами. динаміка ростових процесів. 

2 

5. Формування кризових ситуацій у природних і штучних водой- 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



мах (Зозів). Причини деградації популяцій коропових риб. 
6. Технологічна схема годівлі риб. Кормові столи. Доріжки. 2 
7. Скласти рецепт комбікорму для годівлі коропа, білого амура 2 

8. 
Дати характеристику екотонів північного узбережжя Чорного 
моря. 

2 

9. 
Формування екотонів у зарегульованих руслах річок і їх вплив 
на рибопродуктивність. 

2 

10. Старіння водойм. Параметри. Реабілітація. 2 
 Разом: 20 

 
6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:  

Підготовка до аудиторних занять – 0,5*50 год. занять (25 год.) 

Підготовка до контрольних заходів – 3 год. на 1 кредит ЄКТС 3*5=15 (15 год.)  
Опрацювання окремих тем програм або їх частин, які не викладаються на лекціях 
100-40=60 
 

6.1. Завдання для самостійної роботи 

 
№  
з/п 

Назва завдання 
Кількість 

годин 
1 2 3 
1 Скласти матеріальний баланс йонів Са2+ у водному середовищі. 4 

2 
Скласти графіки динаміки ростових процесів ставових риб- за 
період вегетації при пасовищній і інтенсивній технології. Розра-
хувати рентабельність господарств ( «Бочаниця» і Голуба нива). 

4 

3 
Описати схему селективного відтворення коропових риб: луска-
того та дзеркального коропа. 

4 

4 
Скласти схему споживання рибою природних і штучних кормів 
у полікультурі. 

4 

5 
Описати стресові ситуації риб у ставовому господарстві та при-
родних водоймах. Охарактеризувати формування іхтіоценозу у 
теплових господарствах. 

4 

6 
Дати характеристику нерестовищ щуки у природних водоймах 
(басейни річок Горинь, Случ). 

4 

7 
Скласти схему відтворення строкатого і білого товстолоба  при 
заводському методі.  

4 

8 
Дати характеристику кормової бази чорного і білого амура в 
процесі онтогенезу та у культурі. 

4 

9 Іхтіологічна меліорація водойм та процеси їх старіння. 4 

10 
Описати технологію відтворенняі годівлі кларієвого сома. Дати 
рекомендації фермерам. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
Визначити причини деградації популяції: сріблястого карася і 
раків. Умови відтворення. 

6 

12 
Охарактеризувати основні складові елементи природних і шту-
чних кормів. 

5 

13 
Скласти схему внесення кормів і технологію годівлі ставових 
риб. 

4 

14 Меліоративний і промисловий вилов ставової риби. 8 
15 Ставове рибництво у часи Київської Русі. 2 

16 
Дати характеристику лиманів Причорномор'я. Умови ведення 
товарного рибництва. 

2 

17 
Скласти схему проміжних екотонів шельфової зони Чорного і 
Азовського морів. 

2 

18 
Дати характеристику об’єктів аквакультури солонуватоводних і 
прісноводних об’єктів шельфової зони.  

2 

19 
Дати характеристику гідробіонтів, що культивуються у ставо-
вих господарствах півдня України. 

10 

20 
Навести характеристику природних нерестовищ судака у вод-
них об’єктах Причорномор'я. 

1 

21 
Описати процес відтворення піленгаса у Молочному лимані 
Азовського моря. 

3 

22 
Оцінка можливостей відтворення осетрових у ставовому рибни-
цтві. Досвід Польщі та Ізраїлю. 

6 

23 Культивування цінних промислових риб в Україні. 6 

24 
Семінар «Технологія відтворення біорізноманіття та рибопро-
дуктивності у природних водоймах України – озерах та річ-
ках». 

4 

Разом: 100 
 

7. Методи навчання 

Під час лекційного курсу планується використання презентацій Microsoft 
PowerPoint, роздаткового матеріалу, плакатів, для практичних робіт заплановане 
використання риби та інших гідробіонтів для якісних і кількісних досліджень. Ви-
їзди на водні об’єкти рибництва. 

8. Методи контролю 

Контроль знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється в усній і 
письмовій формі. Контрольні завдання за змістовим модулем включають теоре-
тичну частину (тестові завдання) і практичну частину . 

Контроль навчальної роботи студентів проводиться за такими ви-
дами робіт: 

- наявність лекційного матеріалу – шляхом перегляду конспектів; 
- робота на практичних заняттях – шляхом усного опитування і перевірки 

виконаних практичних завдань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 
практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) проводиться за 
такими критеріями: 

1. Завдання на визначення основних технологічних процесів (у % від кіль-
кості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного 

характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (відсутність графіків таблиць, формул, списку літератури, тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
Підсумковий контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводить-

ся у вигляді екзамену. Екзаменаційний білет включає теоретичну і практичну час-
тини. Завдання теоретичної частини включають тестові питання (20 тестів, одна 
або декілька правильних відповідей з чотирьох запропонованих), два питання на 
знання визначень і термінів. Одне теоретичне питання, яке вимагає розширеної 
відповіді. Практична частина включає розрахункове завдання з інтенсифікацій 
рибництва. 

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

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумко-
вий тест  
(екзамен) 

Сума Змістовий модуль І 
Змістовий  
модуль II 

Змістовий  
модуль IIІ 

21 10 9 
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1 
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2 
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3 
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4 
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5 
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40 100 
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10. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Відтворення білого 
амура в заводських умовах», 2015. №05-03-29. 
2. Тестові завдання з екзамену по дисципліні.  

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Технологія виробництва об’єктів аквакультури. Колектив авторів за редак-
цією Андрющенко А.О. К.2006.-250с. 

2. Грициняк І.І. Фермерське рибництво. К. 2008. – 560с. 
3. Грициняк І.І. Науково-практичні основи раціональної годівлі риб – К.: 
2007.237с. 
4. Левадний В.С. Прудовое разведение рыб и раков. М.2005. - 192с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Элементы физиологии и биохимии общего и активного обмена у рыб.–  К.: 
Наук. думка, 1978.–  204 с. 

Допоміжна 
1. Тертишний О. С., Товстик В. Ф.  — Харків : Еспада, 2009. — 288 с. 
2. Желтов Ю.А.; Рецепты комбикормов для выращивания рыб разных видов и 
возрастов в промышленном рыбоводстве - 2006, 154 с. 

12. Інформаційні ресурси 

1. http://www.kmu.gov.ua/ – Кабінет Міністрів України. 
2. http://www.dkrg.gov.ua – Державний комітет рибного господарства України 
3. http://www.libr.rv.ua/ – Рівненська державна обласна бібліотека. 
4. http://www.library.snu.edu.ua/ – Наукова бібліотека. 
5. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека ім.  В.І. Вернадського 
6. http://www.rada.kiev.ua/ – Законодавство України. 
7. http://www.nuwm.rv.ua/naukova-biblioteka/elektronnij-katalogh – Бібліотека 

НУВГП. 
8. http://www.ukrstat.gov.ua/ – Державний комітет статистики України 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


