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ВСТУП 

 

Дисципліна «Вступ до фаху» знайомить здобувачів вищої 

освіти спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура» з 

організацією навчального процесу в Національному 

університеті водного господарства та природокористування, 

галузями знань та  спеціальностями за якими здійснюється 

підготовка фахівців різних рівнів кваліфікації, соціальним 

статусом, змістом, сферами та можливістю мобільного 

використання набутих знань здобувачів вищої освіти 

університету в народногосподарському комплексі України.  

Метою навчальної дисципліни «Вступ до фаху» - 

ознайомити майбутніх бакалаврів із водних біоресурсів та 

аквакультури з основними закономірностями функціонування 

гідроекосистем, абіотичними та біотичними чинниками та 

процесами, які на них впливають, підготувати їх до найбільш 

повного засвоєння дисциплін природничо-наукового, 

професійного і практичного циклів підготовки, а також до 

набуття знань і вмінь під час проходження навчальної та 

технологічної практики. 

Дисципліна гармонійно поєднана з усіма іншими, що 

складають теоретичну і практичну основу підготовки фахівців, 

насамперед з гідрохімічними, гідробіологічними, 

іхтіологічними та технологічними їх складовими.  
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НУВГП 

Мета роботи: Ознайомитись із організацією освітнього 

процесу НУВГП 

Обладнання та матеріали: мультимедійний проектор. 

 Теоретична частина 

Положення про організацію освітнього процесу 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/ (надалі – Положення) у 

Національному університеті водного господарства та 

природокористування (надалі – НУВГП) є сукупністю основних 

нормативних документів, що регламентують організацію та 

проведення освітньої діяльності в НУВГП. Положення 

розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про 

вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність»; 

Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в 

Європейському просторі вищої освіти (ESG-2015).  

Положення визначає та врегульовує:  

– зміст, організацію та умови запровадження освітнього 

процесу;  

– принципи діяльності, основні завдання, права та обов’язки 

НУВГП; 

– автономію НУВГП; 

– форми організації освітнього процесу та навчання, види 

навчальних занять;  

– процедуру ліцензування; 

– акредитацію освітньої програми; 

– запровадження принципів студентоцентрованого навчання; 

– облік навчального часу; 

– атестацію здобувачів вищої освіти; 

– запровадження принципів академічної доброчесності; 

– відрахування, переривання навчання, поновлення, 

переведення, надання академічної відпустки;  

– навчання осіб із особливими освітніми потребами; 

– систему забезпечення якості освіти; 
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– умови прийому на навчання;  

– сприяння працевлаштуванню випускників НУВГП; 

– освіту упродовж життя; 

– додаткові платні послуги; 

– міжнародну та зовнішньоекономічну діяльність НУВГП; 

– громадський контроль. 

ЗМІСТ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Основні терміни та їх визначення: 

У цьому Положенні застосовуються такі терміни: 

автономія закладу вищої освіти – самостійність, 

незалежність і відповідальність закладу вищої освіти у 

прийнятті рішень стосовно розвитку академічних свобод, 

організації освітнього процесу, наукових досліджень, 

внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, 

самостійного добору і розстановки кадрів у межах, 

встановлених Законом України «Про вищу освіту»;  

академічна доброчесність – це сукупність етичних 

принципів та визначених Законом України «Про вищу освіту» 

правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу 

під час навчання, викладання та провадження наукової 

(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів 

навчання та/або наукових (творчих) досягнень;  

академічна мобільність – можливість учасників освітнього 

процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити 

наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти (ЗВО) 

(науковій установі) на території України чи поза її межами; 

 академічна свобода – самостійність і незалежність 

учасників освітнього процесу під час провадження 

педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або 

інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах 

свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, 

проведення наукових досліджень і використання їх результатів 

та реалізується з урахуванням обмежень, встановлених 

законом;  
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акредитація освітньої програми – оцінювання якості 

освітньої програми та освітньої діяльності закладу вищої освіти 

за цією програмою на предмет відповідності стандарту вищої 

освіти, спроможності виконання вимог стандарту, а також 

досягнення заявлених у програмі результатів навчання 

відповідно до критеріїв оцінювання якості освітньої програми;  

галузь знань – гармонізована з Міжнародною стандартною 

класифікацією освіти широка предметна область освіти і науки, 

що включає групу споріднених спеціальностей;  

група забезпечення cпеціальності – група педагогічних, 

науковопедагогічних та/або наукових працівників, для яких 

заклад освіти є основним місцем роботи і які відповідають за 

виконання освітніх програм за спеціальністю на певних рівнях 

вищої та фахової передвищої освіти, післядипломної освіти для 

осіб з вищою освітою та осіб з освітньокваліфікаційним рівнем 

молодшого спеціаліста, особисто беруть участь в освітньому 

процесі і відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним 

Ліцензійними умовами;  

європейська кредитна трансферно-накопичувальна 

система (ЄКТС) – система трансферу і накопичення кредитів, 

що використовується в Європейському просторі вищої освіти з 

метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та 

освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності 

здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні 

навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного 

для досягнення визначених результатів навчання, та 

обліковується у кредитах ЄКТС; заклад вищої освіти – окремий 

вид установи, яка є юридичною особою приватного або 

публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на 

провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої 

освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну 

та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього 

процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної 

освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей;  

здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються у НУВГП 

на певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного 

ступеня і кваліфікації; кваліфікація – офіційний результат 
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оцінювання і визнання, який отримано, коли уповноважена 

установа встановила, що особа досягла компетентностей 

(результатів навчання) відповідно до стандартів вищої освіти, 

що засвідчується відповідним документом про вищу освіту; 

компетентність – здатність особи успішно соціалізуватися, 

навчатися, провадити професійну діяльність, яка виникає на 

основі динамічної комбінації знань, умінь, навичок, способів 

мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей;  

кредит Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи (далі – кредит ЄКТС) – одиниця 

вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача 

вищої освіти, необхідного для досягнення визначених 

(очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС 

становить 30 годин. Навантаження одного навчального року за 

денною формою навчання становить 60 кредитів ЄКТС; 

 ліцензування – процедура визнання спроможності 

юридичної особи провадити освітню діяльність відповідно до 

ліцензійних умов провадження освітньої діяльності;  

навчальний план – це нормативний документ НУВГП, 

який складається на підставі освітньо-професійної чи освітньо-

наукової програми і визначає перелік та обсяг освітніх 

компонентів у кредитах ЄКТС, їх логічну послідовність, форми 

організації освітнього процесу, види та обсяг навчальних 

занять, графік навчального процесу, форми поточного і 

підсумкового контролю, що забезпечують досягнення 

здобувачем відповідного ступеня вищої освіти програмних 

результатів навчання;  

освітній процес у НУВГП – це інтелектуальна діяльність у 

сфері навчання та науки, що забезпечується системою 

організаційних і науковометодичних заходів, спрямованих на 

передачу, засвоєння, примноження і використання 

компетентностей в осіб на певному рівні або ступені вищої 

освіти відповідно до стандартів освітньої діяльності та вищої 

освіти; 

 освітня (освітньо-наукова, освітньо-професійна) 
програма – єдиний комплекс освітніх компонентів (навчальних 

дисциплін, індивідуальних завдань, практик, контрольних 
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заходів тощо), спрямованих на досягнення передбачених такою 

програмою результатів навчання, що дає право на отримання 

визначеної освітньої або освітньої та професійної 

(професійних) кваліфікації (кваліфікацій). Освітня програма 

може визначати єдину в її межах спеціалізацію або не 

передбачати спеціалізації; 

 освітня діяльність – діяльність закладів вищої освіти, 

спрямована на організацію, забезпечення та реалізацію 

освітнього процесу;  

особа із особливими освітніми потребами – особа з 

інвалідністю, яка потребує додаткової підтримки для 

забезпечення здобуття вищої освіти; 

 проектна група – визначена наказом ректора група 

педагогічних, науково-педагогічних та/або наукових 

працівників, які відповідальні за започаткування освітньої 

діяльності за спеціальністю на певному рівні вищої освіти, 

фахової передвищої освіти та у сфері післядипломної освіти для 

осіб з вищою освітою і відповідають кваліфікаційним вимогам, 

визначеним Ліцензійними умовами;  

результати навчання – знання, уміння, навички, способи 

мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, які можна 

ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа 

здатна продемонструвати після завершення освітньої програми 

(програмні результати навчання) або окремих освітніх 

компонентів; спеціалізація (освітньо-професійна програма) – 

складова спеціальності, що може визначатися закладом вищої 

освіти та передбачає одну або декілька профільних 

спеціалізованих освітніх програм вищої або післядипломної 

освіти;  

спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється 

професійна підготовка, гармонізована із Міжнародною 

стандартною класифікацією освіти предметна область освіти і 

науки, яка об’єднує споріднені освітні програми, що 

передбачають спільні вимоги до компетентностей і результатів 

навчання випускників; 

 стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до освітніх 

програм вищої освіти, які є спільними для всіх освітніх програм 
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у межах певного рівня вищої освіти та спеціальності; 

студентоцентроване навчання – підхід до організації освітнього 

процесу, що передбачає:  заохочення здобувачів вищої освіти 

до ролі автономних і відповідальних суб’єктів освітнього 

процесу; 

створення освітнього середовища, орієнтованого на 

задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти, 

зокрема надання можливостей для формування індивідуальної 

освітньої траєкторії;  

 побудову освітнього процесу на засадах взаємної поваги і 

партнерства між учасниками освітнього процесу; якість вищої 

освіти – відповідність умов провадження освітньої діяльності та 

результатів навчання вимогам законодавства та стандартам 

вищої освіти, професійним та/або міжнародним стандартам (за 

наявності), а також потребам заінтересованих сторін і 

суспільства, що забезпечується шляхом здійснення процедур 

внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості. 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО 

РИБНИЦТВА, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ СУМІЖНИМИ 

ДИСЦИПЛІНАМИ. 

Мета роботи: Ознайомитись з аквакультурою її метою та 

завданнями. 

Обладнання та матеріали: плакати, роздатковий матеріал, 

мультимедійний проектор. 

Теоретична частина 

Термін  АКВАКУЛЬТУРА грецького походження (аква – 

вода, культура – розвиток, вирощування, утворення). Головною 

метою аквакультури є розведення та вирощування водних 

організмів (гідробіонтів). В наш час проходить бурхливий 

розвиток аквакультури. У промислових масштабах 

культивують рибу (понад 110 видів), річкові раки, креветки, 
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молюски та морські водорості. Згідно вищевказаної мети, 

головними завданнями, які розв’язує аквакультура є: отримання 

харчової продукції та сировини для промисловості; 

вирощування кормових компонентів для сільськогосподарських 

тварин, вирощування рибопосадкового матеріалу для 

задоволення потреб ставового рибництва, рибальства, 

спортивного лову, акваріумістики; очищення водойм та стоків 

від органічних на неорганічних залишків; поліпшення якості 

питних, рекреаційних та технічних водойм. 

Згідно методів розведення та вирощування гідробіонтів 

розрізняють три типи аквакультури: інтенсивна аквакультура – 

це розведення та вирощування гідробіонтів в умовах, де 

застосовуються комбікорми та спеціальні пристрої; екстенсивна 

– це розведення та вирощування гідробіонтів в 

неконтрольованих умовах, де застосовуються виключно 

природні корми; проміжне місце між цими типами займає 

напівінтенсивна аквакультура, що передбачає частково 

контрольовані умови та підкормку. 

В залежності від водойми та якості води розрізняють 

прісноводну та морську аквакультури. Найбільш 

розповсюдженим об’єктом прісноводної аквакультури є риба, 

тому рибництво є найбільш розвиненою галуззю аквакультури і 

особливо прісноводної. 

Розвиток рибництва в Україні сприяє вирішенню цілої низки 

проблем, пов’язаних з адаптацією господарської діяльності в 

нових економічних умовах, впровадженням нових технологій, 

забезпеченням ветеринарного благополуччя рибницьких 

господарств і моніторингом екологічної ситуації при організації 

виробничого процесу. 

Неможливо розраховувати на успішний розвиток рибництва, 

підвищення продуктивності водойм і поліпшення якості 

товарної  риби без розробки і впровадження прогресивних 

біотехнологій її вирощування. Для цього необхідно 

здійснювати правильний, науково обґрунтований підбір видів 

та порід риб, впроваджувати моно- і полікультуру з 

оптимальним співвідношенням і відповідною щільністю 

посадки риб у стави, постійно проводити селекційно-племінну 
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роботу, забезпечувати нормоване внесення добрив і кормів, 

широко використовувати нетрадиційні корми, домішки, 

сорбенти, суворо дотримуватись строків вирощування й вилову 

риби, своєчасно проводити профілактичні обробки тощо. 

Вивченням риб займається наука іхтіологія (іхтіос – риба, 

логос - наука). Вона вивчає зовнішні ознаки і внутрішню 

будову риб, їх взаємозв’язки із зовнішнім середовищем. 

Розвиток риб історію розвитку виду, роду, родини, географічне 

поширення риб. Іхтіологія також вивчає закономірності в 

коливанні чисельності риб. Розробляє методи обліку та 

прогнозування виловів. З іхтіології виокремилася окрема наука 

рибництво, що вивчає біологічні основи рибоводних заходів,  а 

також розведення і вирощування промислових риб. Іхтіологія 

має тісний зв’язок з багатьма науками теоретичного та 

прикладного характеру: гідрологією – наукою про зовнішнє 

середовище існування риби; гідробіологією, що досліджує 

мешканців водного середовища; рибогосподарською зоологією, 

що вивчає гідробіонтів, які є кормом для риб та гідробіонтів, 

що є ворогами риб; гідрохімією, що досліджує хімічні 

властивості води; іхтіопаталогією, що вивчає хвороби риб і 

розробляє методи боротьби з ними; рибогосподарською 

санітарією, що здійснює профілактику хвороб риб; 

ветсанекспертизою риби та рибних продуктів, що проводить 

контроль за якістю риби і рибних продуктів; біохімією, 

генетикою, фізіологією риб, які є теоретичною основою для 

розробки методів підвищення рибопродуктивності водойм, 

виведення нових порід та породних груп риб, створення та 

впровадження нових засобів профілактики і лікування хвороб 

гідробіонтів тощо 

Підготовка спеціалістів іхтіологів-рибоводів з вченим 

ступенем бакалавра передбачає засвоєння дисциплін 

гуманітарної, соціально-економічної, природничо-наукової, 

професійної та практичної підготовки. 

До дисциплін гуманітарної підготовки і соціально-

економічної підготовки належать: ділова українська мова, 

іноземна мова, українська та зарубіжна культура, історія 

України, філософія, релігієзнавство, основи економічної теорії, 
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політологія, основи права, основи Конституційного права 

України, психологія, фізичне виховання, безпека 

життєдіяльності. 

З дисциплін природничо-наукової підготовки здобувачам 

вищої освіти пропонується: прикладна математика, 

обчислювальна техніка та програмування, фізика з основами 

біофізики, неорганічна та аналітична хімія, органічна хімія, 

ботаніка з основами гідроботаніки, зоологія (безхребетних, 

хордових), мікробіологія з основами вірусології, гістологія і 

ембріонологія водних тварин, метеорологія та кліматологія, 

гідрологія, гідрорадіобіологія, основи екології. 

Дисципліни професійної та практичної підготовки є: вступ 

до спеціальності, основи охорони праці, гідрохімія, 

гідробіологія, біохімія гідробіонтів, фізіологія риб, генетика 

риб, іхтіологія (загальна та спеціальна), теоретичні основи 

рибництва, розведення та селекція риб, годівля риб, інженерна 

геодезія, рибогосподарська гідротехніка, ставове рибництво, 

рибництво природних водойм, індустріальне рибництво, основи 

марикультури, методика дослідної справи у рибництві, основи 

промислового рибальства, технологія переробки риби та 

стандартизація продукції аквакультури, сировинна база галузі, 

іхтіопаталогія, санітарія та гігієна в рибництві, основи 

рибоохорони, економіка рибогосподарської галузі,  організація 

виробництва у рибництві. 

Таким чином, підготовка бакалаврів передбачає викладання 

лекційного матеріалу здобувачам вищої освіти, озброєння їх 

теоретичними знаннями та в процесі практичної і самостійної 

роботи отримання практичних навиків з елементами науково-

дослідної роботи. Все це сприятиме більш повному засвоєнню 

теоретичних знань та уявлень, а також спонукатиме до 

застосування отриманих навичок в практичній соціально-

корисній діяльності. 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 

 СТАН РИБНИЦТВА ЯК ПРИКЛАДНОЇ НАУКИ 

Мета роботи: історія розвитку рибництва. 

Обладнання та матеріали: мультимедійний проектор. 

Теоретична частина 

Існуючі джерела свідчать про те, що рибництво зародилося 

до нашої ери і його колискою були древні цивілізації Китаю та 

Риму. Понад дві тисячі років тому в книжці про рибництво 

Китаю наведені дані, які дають уявлення про способи 

рибництва і місця культивування морських та прісноводних 

риб.  

У цей період найхарактернішим біотехнічним способом 

рибництва стародавнього Китаю було відловлювання 

заплідненої ікри, вільних ембріонів і личинок, яких 

використовували для інтродукції у штучні водойми для 

наступного вирощування. Про це є досить цікаві відомості, які 

дають змогу одержати певне уявлення про рівень виконуваних 

робіт, правила відловлювання молоді риб, способи її 

транспортування і аерації води, технологію вирощування риби. 

Рибництво було прибутковою справою, нерідко прибутки 

перевищували витрати на придбання рибопосадкового 

матеріалу в десятки разів.  

У Римській імперії, за свідченням античних письмових 

джерел, рибництво досягло високого рівня розвитку. Багаті 

патриції будували не лише місткості для зберігання живої риби, 

а й великі водойми-пісцини з морською водою для відгодівлі і 

вирощування. 

Це були споруди з кількома водоймами, які розділяли 

перегородками для відокремленого утримання різних видів і 

вікових груп риб. Утримання таких пісцин забезпечувало 

особисті потреби патриція і значні прибутки від реалізації 

делікатесного продукту. Рибництво плебеїв було переважно 

прісноводним. Не маючи можливостей для відловлювання і 

транспортування морських риб на великі відстані, не маючи 
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засобів на будівництво й утримання дорогих пісцин, вони 

будували невеликі стави. У цих водоймах культивували форель, 

ляща, щуку та інших риб, пізніше з'явилися сазани (коропи), 

яких поряд із місцевими рибами не лише вирощували, а й 

розмножували, що дає трактувати ці факти як початок 

розведення риби в ставах.  

Матеріали римського рибництва, значні спеціальні знання у 

цій галузі стали основою прийомів і методів утримання та 

відтворення риби. Була доведена принципова можливість 

утримання і відгодівлі морських риб. При цьому встановили, 

що переважна більшість морських риб не розмножуються у 

штучних водоймах, тому були спроби перенесення заплідненої 

ікри з природних водойм.  

До нашого часу дійшли рекомендації по обладнанню 

штучних водойм і вибору місця для їх будівництва, можливості 

спільного утримання різних видів риби і особливостях їх 

годівлі, акліматизації риби в природних водоймах. У міру 

розширення торговельних зв'язків Римської імперії з іншими 

державами Стародавнього світу зростали контакти між 

народами цих країн, у процесі яких мистецтво рибництва 

перейшло від римлян до інших народів разом з назвою 

piscicultura, під якою розуміли штучне розмноження і 

вирощування риби. 

 Занепад стародавніх цивілізацій негативно позначився на 

рибництві, й лише в середні віки у зв'язку із зростанням 

міського населення і необхідністю збільшення виробництва 

продуктів харчування в безпосередній близькості від 

споживачів стали будувати штучні водойми для культивування 

риби. З другої половини XIV ст. у ряді країн Західної Європи 

розпочали будівництво спускних ставів, у яких вирощували 

линів, карасів, привезених коропів та інші види риби. 

 При дворах заможних людей практикували вирощування у 

саджалках цінних привезених риб. Попередні спроби 

розмноження цінних видів прісноводних і морських риб у 

саджалках і ставах не дали позитивних результатів, тому 

рибництво протягом тривалого часу, поряд із вирощуванням 

риби з простою екологією розмноження в ставах, було 
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зорієнтоване на вирішення проблеми штучного розмноження 

цінних видів риб.  

Письмові матеріали, які дійшли до наших днів, свідчать, що 

пріоритет розв'язання цього завдання належить французькому 

абату Дому Пеншону, який у XV ст. штучно розводив ряд 

цінних видів риб, що не розмножувалися природно у штучних 

водоймах. Найцікавіші результати одержані при роботі з 

фореллю. Він створив своєрідну інкубаційну камеру, в якій 

розміщували запліднену ікру після попередньої підготовки. 

Камера імітувала нерестові субстрати, що слід розглядати як 

прообраз інкубаційного апарата. Прийом штучного розведення 

риби на той час був величезним кроком у розвитку рибництва.  

Ми, на жаль, не маємо відомостей щодо застосування 

штучного осіменіння, відсутні дані про практичне 

використання і поширення винаходу Дома Пеншона. Ймовірно, 

що ця робота не вийшла за межі Реомського монастиря, це 

свідчить про вузькість застосування результатів, які мали 

виключне значення для свого часу. Рибництво, яке одержало 

певний розвиток у середні віки, на рубежі XVIII ст.. почало 

занепадати, що зумовлено успіхами сільськогосподарського 

виробництва, внаслідок чого знизився попит і ціни на рибу. 

 Примітивна технологія виробництва й низька товарність 

ставової риби, будівництво ставів без урахування 

раціонального використання землі призводили у ряді випадків 

до заболочування прилеглих земельних масивів, були 

причиною руйнування дамб, спускання ставів, розорювання їх 

ложа і перетворення у сільськогосподарські угіддя. Цей процес 

був характерним не лише для ряду країн Західної Європи, він 

охопив і Росію, зокрема її західні райони. 

 Лише в окремих місцях, де стави були споруджені 

раціонально, не порушували можливості ефективного 

використання землі для виробництва сільськогосподарських 

культур, ставові господарства збереглися. Рибництво, яке 

досягло свого розквіту наприкінці XVII ст. , у XVIII ст. 

повсюдно занепало, що збіглося за часом із різким скороченням 

рибних запасів у природних водоймах внаслідок підвищення 

інтенсивності промислу і використання способів вилову, які 
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виключали можливість ефективного природного розмноження 

ряду цінних видів риби. Вихід із становища, яке склалося, 

вбачався у регламентуванні вилову, що знайшло відображення 

у правилах риболовства ряду країн і розробці методів штучного 

розведення риби. Представляють очевидний інтерес праці 

Карла Фрідріха Лунда, який у XVIII ст. звернув увагу на 

збіднення рибних запасів у внутрішніх водоймах Швеції і 

пов'язав це з необхідністю оптимізації умов на нерестилищах 

шляхом використання штучних нерестових субстратів. Для 

цього виготовляли великі дерев'яні ящики, які мали отвори у 

стінках. Дно ящиків застилали ялиновими гілками. Ящики 

встановлювали в мілководних, які добре прогрівались, 

ділянках, і туди висаджували плідників фітофільних видів риб, 

відловлених у період нерестової міграції. 

 Після відкладання ікри плідників виловлювали, а ікру, 

захищену від хижих риб, інкубували на штучних нерестових 

субстратах. Таким чином було одержано мільйони молоді, яку 

використовували не лише для випускання у материнські 

водойми, а й для акліматизації шляхом перенесення 

конструкцій із заплідненою ікрою, що дало змогу відновити 

запаси риби в Реонському озері.  

Позитивний досвід свідчив про принципові можливості 

штучного розведення риби, але через примітивність методів не 

одержав значного поширення. Відомі праці німецького 

іхтіолога М. Є. Блоха, який у 80-х роках XVIII ст. виконав 

досліди по перенесенню рослин із заплідненою ікрою 

фітофільних риб у посудини з проточною водою, де спостерігав 

викльов передличинок. Ці спостереження дозволили вважати 

можливим виведення риби із заплідненої ікринки, але прийоми 

штучного розведення не були створені. Великий внесок у 

дослідження біології розмноження риб і створення методу 

штучного їх розведення зробив німецький рибовод-практик 

Стефан Людвіг Якобі (1711- 1784).  

Перша публікація інформаційного характеру з цього питання 

вийшла у 1763 р. і була присвячена відкриттю способу 

штучного розведення риб. Пізніше Якобі опублікував ряд 

оригінальних праць по штучному розведенню форелей і 
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лососів, базуючись на глибоких знаннях біології розмноження 

цих видів, що дозволило йому розробити конструкцію 

інкубаційного апарата і біотехніку відтворення, яка не втратила 

свого значення до наших днів. Результати робіт Якобі стали 

доступними ряду визначних природознавців того часу, що 

забезпечило їх широку популяризацію, але через низьку 

ефективність штучного осіменіння, при якому запліднювалося 

лише 10-25 % ікринок, практичне застосування методу було 

утруднене. Тенденція зменшення уловів у природних водоймах 

Західної Європи у першій половині XIX ст. одержала 

подальший розвиток, у ряді місць було повністю припинено 

рибний промисел. Такий стан у першу чергу згубно позначився 

на життєвому рівні рибалок, спричинив жвавий практичний 

інтерес до проблеми відновлення рибних запасів, орієнтував на 

пошук шляхів стабілізації і підтримання на оптимальному рівні 

чисельності стад промислових риб. У цьому плані 

найцікавішими були роботи французького рибалки Жозефа 

Ремі та його друга Антуана Жєена з лососевими. Ремі та Жєен 

вдруге винайшли метод штучного розведення риб. Вони 

запропонували осіменяти ікру в штучних умовах, визначили 

вимоги до режиму інкубації і дали критерії якості ікри, що 

розвивається, висловили міркування про живлення вільних 

ембріонів за рухунок жовткового мішка, запропонували 

конструкції інкубаційних апаратів, основні принципи яких 

використовуються і в сучасних конструкціях. У діяльності 

Стефана Людвіга Якобі і Жозефа Ремі дуже багато спільного, 

що привело їх, найбільш імовірно незалежно один від одного, 

до самостійного винаходу штучного осіменіння. Постійні 

контакти Жозефа Ремі і Антуана Жєена з видатним 

натуралістом свого часу Д. Аксо зумовили широке 

впровадження у практику результатів їх винаходів, теоретичне 

обгрунтування результатів цих праць, їх публікацію у ряді 

європейських країн, що призвело до міжнародного визнання 

цих безсумнівних досягнень. Розробка практичних прийомів 

штучного відтворення риб дозволила Жозефу Ремі і Антуану 

Жєену приступити до інтродукції цінних видів у місцеві 

водойми.  
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За запрошеннями різних громад вони виїжджали у порівняно 

віддалені місця і надавали практичну допомогу в розведенні 

риби, не роблячи таємниці зі своїх дослідів, відкриттів, 

винаходів, охоче демонстрували мистецтво розводити рибу 

всім, хто цікавився цією справою. У середині XIX ст. істотний 

внесок у вдосконалення біотехніки штучного розведення риби 

зробив французький ембріолог професор Ж. Коста, який 

намагався оптимізувати прийоми і методи, зробити їх 

придатними для практики. Його зусиллями був створений 

рибоводний завод із лабораторіями, приміщенням для 

інкубаційних апаратів, місткостями для утримання плідників, 

вирощування штучно виведених риб і проведення стаціонарних 

спостережень за їх життям. Внесок Ж. Коста у розвиток 

рибництва вагомий, його роботи дали змогу вдосконалити 

технологію розведення риби і одночасно спростити ряд 

операцій, що стало можливим завдяки глибокому вивченню 

процесів запліднення, ембріогенезу і раннього 

постембріогенезу. 

 Конструкції апаратів, яким присвоєно його ім'я, і принципи 

їх роботи до цього часу використовують на рибоводних заводах 

багатьох країн світу. Діяльність Ж. Коста сприяла створенню 

рибоводних заводів у Німеччині, Швейцарії, Шотландії, 

Ірландії, Італії, Нідерландах. На початку п'ятдесятих років XIX 

ст. рибництво одержало достатній розвиток в Америці. У 1856 

р. в США було видано трактат про рибництво, в якому була 

узагальнена тогочасна інформація з біотехніки штучного 

відтворення. Істотний вплив на розвиток рибництва мали 

дослідження російських вчених. На зорі сучасного рибництва 

відомий дослідник А. Т. Болотов (1738- 1833) звернув увагу на 

принципи рибогосподарської меліорації, висловив міркування 

про необхідність годівлі риби і удобрення ставів. Ініціатором 

штучного розведення риби був В. П. Враський (1829-1862). Він 

розробив російський, або «сухий», спосіб осіменіння ікри, 

годівлі та диференціювання молоді, виконав оригінальні роботи 

по гібридизації риб. Під безпосереднім керівництвом і за 

ініціативою В. П. Враського був побудований перший у Росії 

Нікольський рибоводний. завод, який став центром 
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практичного рибництва і базою для наукових розробок по 

розведенню риби. На цьому заводі працював видатний рибовод 

О. А. Грімм (1845-1921), який висунув ідею використання 

торфорозробок для рибництва і створив передумови для 

становлення рибництва у північно-західних регіонах країни. 

 Вперше у світовій практиці академік Р. В. Овсянников 

(1827-1906) виконав успішні досліди по штучному осіменінню 

ікри стерляді, які покладено в основу сучасного осетрівництва. 

Видатний рибовод М. М. Арнольд (1868-1942) виконав перші 

роботи по штучному осіменінню ікри каспійських оселедців - 

чорноспинки і пузанка, провів успішні дослідження щодо 

відтворення стерляді на Волзі і Камі, висловив міркування про 

доцільність полікультури у ставовому рибництві, обгрунтував 

використання фосфорних добрив у ставах. Видатні заслуги у 

розвитку осетрівництва А. М. Державіа (1878-1963). Він 

розробив спосіб знеклеювання ікри осетрових, створив 

екологічний метод стимуляції дозрівання статевих продуктів, 

заклав основи вирощування молоді осетрових у басейнах, дав 

біологічне обгрунтування заводського осетрівництва. М. Л. 

Гербильський (1900-1967) - видатний представник 

фізіологічного напряму у розв'язанні проблем стимуляції 

дозрівання статевих продуктів в умовах штучного розведення 

риби. Розроблений ним метод широко використовується у 

світовій практиці сучасного осетрівництва і рибництва. У його 

працях одержало подальший розвиток уявлення про 

внутрішньовидові біологічні групи, обгрунтований метод 

ставового вирощування молоді осетрових, внесено радикальні 

зміни в діючу систему культури осетрових, що дає змогу 

вважати його одним із фундаторів біотехніки сучасного 

осетрівництва. Зусиллями М. І. Кожина (1896-1971) і Г. С. 

Карзинкіна (1900-1973) одержана цікава інформація, яка 

покладена в основу комбінованого методу вирощування молоді 

осетрових. Багато здійснив М. І. Кожин у справі відтворення 

осетрових, лососевих і коропових риб в умовах 

гідробудівництва, створив принципову класифікацію озер. 

Значний внесок у ставове рибництво зробив А. Н. Єлеонський 

(1886- 1952). Його перу належить ряд підручників і навчальних 
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посібників із технології вирощування риби. Ф. Г. Мартишева 

(1898-1975) по праву вважають фундатором і організатором 

сільськогосподарського рибництва. Він є автором декількох 

підручників, широко відомих у ряді країн. У розвиток теорії і 

практики підвищення рибопродуктивності значний внесок 

зробили Ф. М. Суховерхов, В. І. Ільїн, на дослідженнях яких 

базуються сучасні уявлення про удобрення ставів. Дуже 

важливе значення для сучасного рибництва мали роботи Б. В. 

Веригіна, В. К. Виноградова в галузі освоєння рослиноїдних 

риб. У межах сучасної України, особливо в її західних областях, 

історія ставового рибництва нараховує .століття, що зумовлено 

винятково сприятливими грунтово-кліматичними умовами, 

зацікавленістю селян в одержанні прибутків від вирощування 

риби. Українські рибоводи мали добрі професійні знання й 

практичні навики, що забезпечило високий рівень і 

прибутковість цієї галузі сільськогосподарського виробництва 

на рубежі XIX-XX ст. Занепад сільського господарства у 

першій четверті XX ст., зумовлений війнами, не обійшов і 

рибництво. Ставові рибницькі господарства були зруйновані і 

пограбовані, знищені цінні маточні стада коропа, і лише 

завдяки ентузіазму спеціалістів удалося відновити втрати й 

поставити рибництво в Україні на наукову основу. Виняткове 

значення для становлення рибництва мало створення у 1930 

році Інституту рибного господарства на базі діючої станції 

рибництва. Дослідження В. А. Мовчана, Г. й. Шпета, В. С. 

Просяного, М. Б. Фельдман, О. І. Кузьоми, В. М. Дунаєва, А. А. 

Хомчука, виконані в цьому інституті, покладені в основу 

сучасних технологій інтенсифікації виробництва товарної риби 

і рибопосадкового матеріалу, селекційно-племінної роботи. 

Дослідження, виконані під керівництвом В. А. Приходько і П. 

Д. Носаля, довели принципову можливість штучного 

відтворення рослиноїдних риб, а їх безпосередня участь у 

практичній діяльності рибоводних підприємств зумовила 

швидке впровадження результатів у промислових масштабах.  

Очевидний інтерес мають також дослідження В. О. Муріна, 

який зробив глибокий економічний аналіз ставового рибництва 

і визначив тенденції розвитку й перспективу. Для рибництва 
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України характерний тісний зв'язок науки і виробництва, що 

дозволило в досить складних умовах забезпечити динамічний 

розвиток галузі протягом останніх десятиліть. Очевидно, що 

для подальшого розвитку рибництва в умовах ринкових 

відносин необхідно зберегти постійні контакти науки і 

виробництва, забезпечити підготовку фахівців середньої й 

вищої кваліфікації.  

Це завдання, зокрема, вирішують технікуми, Херсонський 

державний аграрний університет, де в 1968 р. вперше на 

Україні створена кафедра рибництва, Національний аграрний 

університет (Київ), Український державний університет 

водного господарства та природокористування (Рівне), 

Керченський морський технологічний інститут, 

Білоцерківський державний аграрний університет, Харківська 

державна зооветеринарна академія. Ставову рибу в Україні 

вирощують рибокомбінати, рибоводномеліоративні станції, 

колективні, державні господарства, окремі промислові 

підприємства у своїх підсобних господарствах і на фермах. За 

розвитком рибництва наша держава займає провідне місце 

серед європейських країн. 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА  № 4 

АБІОТИЧНІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА 

ІСНУВАННЯ РИБ 

 

Мета роботи: ознайомитись з абіотичними факторами, що 

впливають на існування риб. 

Обладнання та матеріали: плакати, роздатковий матеріал, 

мультимедійний проектор. 

 

Теоретична частина 

 

Серед найбільш важливих факторів, що впливають на 

життєдіяльність риб є температурний режим, прозорість, 

сольовий, газовий склад води, вміст кисню у воді, активна 

реакція середовища, кормова база. 
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Температурний режим. Температура тіла більшості риб на 

0,5-1 °С відрізняється від температури води. Розрізняють 

оптимальну, мінімальну та максимальну температури для 

життєдіяльності риб. У прісноводних водоймах температура 

коливається від 0,1 до 30 °С, а в морських від  –1,8 до +35 °С. 

риб поділяють на тепловодних і холодноводних. До 

тепловодних риб належать осетер, севрюга, стерлядь, сазан, 

лящ, судак, лин та ін. нерест цих риб починається при 

температурі 13-20 °С, але оптимальною для нересту 

тепловодних риб є температура 18-25 °С.  

До холодноводних риб належать лосось, сьомга, сиг, 

форель та ін. нерест цих риб може починатися при температурі 

води нижче 10 °С, але оптимальна температура коливається в 

межах 8-16 °С. у житті гідробіонтів температура води має 

велике значення. Риби належать до холоднокровних тварин, 

температура тіла яких залежить від температури зовнішнього 

середовища. Для кожного виду риб існують свої температурні 

межі та оптимальна температура. Інтенсивність харчування риб 

значною мірою залежить від температури.  

Для кожного виду існують мінімальні та максимальні 

температурні межі, за якими харчування припиняється, і 

оптимальні температури, при яких риби харчуються найбільш 

інтенсивно. Температурний режим впливає на фізіологічний 

стан та інтенсивність кровообігу риб. Наприклад, для коропа 

оптимальною є температура в межах 13-25 °С. При зниженні 

температури води до 12 °С короп  припиняє розмножуватись, 

а при 10 °С – погано засвоює корм. При зменшенні температури 

води до  2-4 °С короп перестає харчуватись, рости та впадає в 

сплячку. А коли температура водного середовища підвищується 

до 25 °С в організмі коропа порушуються всі життєво важливі 

процеси. Різкі перепади води впливають на синтез протеїну в 

тканинах багатьох видів риб. Температурний оптимум для 

життєдіяльності мають не тільки риби, але й паразити риб.  

Відомо, що деякі заразні хвороби риб, наприклад, вірусна 

геморагічна септицемія форелі, виникають у відносно холодній 

воді (10-12 °С),  а інші, навпаки, найбільш гостро протікають 

при більш високій температурі води (20-25 °С). до них 



23 

 

відносять аеромоноз, запалення плавального міхура, 

бранхіомікоз. При зимовому догляді за рибою слід пам’ятати, 

що температура води дуже впливає на виживання гідробіонтів. 

Тому, в цей в період зимівлі в ставах необхідно створювати 

оптимальну для риб температуру.  

Перепади температур впливають на терміни зариблення 

при різних кліматичних умовах. Коливання температурних 

режимів є одним з основних факторів, від яких залежить  

виживання ембріонів, мальків і швидкість росту риб. 

Температура зовнішнього середовища впливає не тільки на 

життєдіяльність, ріст та розвиток риби, а й визначає 

інтенсивність розвитку паразитофауни, зоофітопланктону і 

бентосу водойм. 

Прозорість води Цей показник визначається з допомогою 

диску Секкі - пластини циліндричної форми білого кольору 

діаметром 30 см. Прозорість води вимірюється у сантиметрах 

при зануренні диску Секи у водойму. Показник прозорості води 

змінюється в залежності від сезону року. Так, зимою та восени 

вода прозора, а весною, коли проходить паводок та літом, в 

період розмноження зоофітопланктону - вода непрозора.  

Використаная показника прозорості води може суттєво 

охарактеризувати стан розвитку кормових гідробіонтів. 

Середньосезонні параметри розвитку біомаси, що впливають 

на величину рибопродукції за рахунок її споживання 

інтродуцентами і цінники видами туводної іхтіофауни, для 

кожного малого водосховища мають показники, які 

коливаються в широких межах. Визначну роль в біопродукції  

водойм відіграє фітопланктон. Його розвиток зумовлює в 

значній мірі чисельність та біомасу консументів, до яких 

належить зоопланктон, зообентос, риба.  

Визначення чисельності та біомаси фітопланктону – справа 

клопітка, потребує певного обладнання, високої кваліфікації. 

Тому, враховуючи конкретні умови господарств, спрощений 

метод оцінки інтенсивності розвитку фітопланктону – з 

допомогою диску Секи дає змогу попередньо оцінювати 

біомасу фітопланктону (табл. 1). 
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Таблиця 1  

Вплив інтенсивності розвитку фітопланктону (біомаса, г/м3 ) 

на прозорість водойм (за диском Секі, см) 

Біомаса, г/м3 80 70 60 50 40 30 20 10 Менше 10 

Прозорість, см 10 20 30 40 50 60 70 до 

100 

Понад 100 

Використання цього показника дає змогу оцінювати 

розвиток фітопланктону та можливість   одержувати товарну 

продукцію практично без застосування штучних кормів. 

Значної величини рибопродукції, відповідно до розмірів 

ставів,  досягають  за рахунок природних  та  органічних 

добрив,  оптимального  видового   складу компонентів 

полікультури риб і стандартного рибопосадкового матеріалу. 

Сольовий склад води. В 1 л морської води міститься 35 г 

солей - 35%0. У внутрішніх морях - 10-18%0; у прісноводних 

водоймах - 0,05 -0,5%. 

Сольовий склад води має велике значення для розвитку 

одноклітинних. Він впливає на інтенсивність процесів осмосу 

в організмі риб. При надлишкових концентраціях солі можуть 

виникати отруєння риб. 

Газовий склад води. Для розвитку гідробіонтів має суттєве 

значення газовий режим водойми. Вміст кисню у воді впливає 

на фотосинтез рослин, процеси розпаду органічних 

залишків, дихання риб. Тому, за відношенням до вмісту 

кисню у воді розрізняють наступні групи риб: 

- риби, що потребують високого вмісту кисню (лососеві). 

Для цих риб оптимальний вміст кисню становить -7-8 мг/л, а 

мінімальний - 4-5 мг/л. 

- риби, що потребують відносно високого вмісту кисню 

(осетрові). Для цих риб оптимальний показник  кисню сягає 6-

7 мг/л, а мінімальний - 5-6 мг/л. 

- риби,   що потребують невисокого вмісту кисню 

(короп, лящ, судак), для яких оптимальний показник кисню 

становить 4-5 мг/л. 

- риби, що потребують незначного вмісту кисню (золотий 

карась, лин) і можуть жити при вмісті кисню 0,5 мг/л. 

Недостатність кисню пов'язана з низьким вмістом його у 
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джерелі водопостачання. Для насичення води киснем 

проводять аерацію. Це дуже важливо для риб, яві утримуються 

в зимувальних ставах, що покриваються льодом, коли 

збагачення води киснем повітря та газообмін в організмі риб 

утруднюється. Вуглекислота допустима в концентраціях 10-20 

мл/л. Важливе ЇЇ співвідношення до кисню, а її підвищений 

вміст гальмує харчування та   ріст риби. Азот - відносно 

інертний газ, що не впливає на процеси життєдіяльності риб. 

Сірководень, метан - отруйні для риб. 

Активна реакція середовища (рН).   Дня кожного водного 

організму, для риб зокрема, існують межі зміни активної 

реакції середовища (води) та певні показники сольового 

режиму. Більшість риб живуть при рН від 5,0 до 9,0. При більш 

низькій кислотності або більш високій лужності риби 

гинуть.  Найкраще    риби розвиваються при нейтральній 

або слаболужній реакції води. Умовно вважається що: 

оптимум активної реакції середовища для риб становить   7-

7,5; екстремальні показники активної реакції середовища для 

риб становлять 6-8,5, але деякі види риб можуть існувати при 

більш жорстких умовах (золотий карась - 4,5-9,6; короп - до 9). 

Кормова база. Умови харчування та склад корму значно 

впливають на соматичні ознаки, на співвідношення статі, 

хімічний склад тіла, обмін речовин та безумовні рефлекси риб. 

Важливими факторами в харчуванні риб є характер, хімічний склад і 

біологічна цінність корму, ступінь подрібнення, об'єм і якість 

компонентів раціону та ще ціла низка причин, пов'язаних з 

умовами зовнішнього середовища.  

Кормові ресурси - це вся сукупність тваринних і рослинних 

організмів у водоймі та продукти їх розпаду, незалежно від 

того використовуються вони рибою чи ні. За відношенням до 

кормових ресурсів розрізняють риб рослиноїдних 

(товстолобик, амур) та твариноїдних ( мирних - короп, лин, 

тарань, лящ та хижих - щука, лососі, судак, сом, жерех).  

Кормова база - це частина кормових ресурсів, що 

використовуєть-ся наявним складом риб. Наявність кормових 

ресурсів характеризується кормовою базою. Чим краще 

засвоюються корми, тим краще ростуть і нагулюють риби. За 
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загальноприйнятою класифікацією організми, що населяють 

водойму та споживаються рибами поділяються на: 

фітопланктон (водорості); зоопланктон (одноклітинні 

безхребетні); бентос (донні організми); нектон (організми, що 

рухаються в товщі води).  

Риби донні, короп, лящ, осетер, харчуються бентосом, а 

риби пелагічні - живляться організмами, що знаходяться у 

товщі чи на поверхні води. До цих риб належать оселедці, 

судак, товстолобик, які для харчування використовують 

зоофітопланктон та нектон. Таким чином, значний вплив на 

розвиток організму риб, їх ріст, хімічний склад і виживання 

має природна кормова  база. 

За місцем розповсюдження риб умовно поділяють на 

морських, прохідних, напівпрохідних та прісноводних.  

До морських належать риби, що постійно живуть та 

розмножуються у морі: тріска, морський окунь, зубатка, 

ставрида, морська камбала, скумбрія, салака, хамса, оселедець.  

До прохідних належать риби, що живуть у морі, а 

розмножуються у річках: осетер, білуга, севрюга, шип, лосось, 

сьомга, кета, горбуша.  

До напівпрохідних належать риби, що живуть у 

розпріснілих ділянках морів, лиманів, а для нересту заходять у 

пониззя річок: лящ, сазан, судак, вобла, тарань.  

До прісноводних належать риби, що живуть та 

розмножуються у річках та прісноводних озерах. У цю групу 

входять риби, що постійно живуть та розмножуються в одному 

місці - плітка, в'язь, щука, лин, меньок, карась, а також жилі 

форми напівпрохідних риб - лящ, судак, сом, сазан, чехоня. 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5 

 ТЕХНОЛОГІЯ  ВИРОБНИЦТВА ТОВАРНОЇ РИБИ. 

Мета роботи: ознайомитись із технологією вирощування 

товарної риби. 

Обладнання та матеріали: плакати, роздатковий матеріал, 

мультимедійний проектор. 
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 Теоретична частина 

 

Рибницькі стави це штучні водойми, що створені для 

вирощування риби і задовольняють технологічні вимоги.  

Для забезпечення нормального функціонування існують 

гідротехнічні споруди, які дають можливість наповнити і 

спустити воду із ставів за допомогою водоподаючої та 

водоскидної систем каналів, люків, шлюзів та інших споруд. 

Такі споруди представлені верховинами, земляними греблями і 

дамбами, повеневими водоскидами, донними водоспусками, 

каналами, дюкерами, системою рибовловлювачів і 

рибозахисних пристроїв, насосними станціями, іншими 

інженерними спорудами, що забезпечують нормальну 

експлуатацію рибницьких ставів  

Греблі та дамби. Греблі споруджують для затримування і 

піднімання рівня води, перегороджування русла річок ярів і 

балок. Для будівництва гребель використовують різні 

матеріали. У рибницьких господарствах, в основному, земляні 

греблі з укріпленням чи без укріплення схилів. При 

проектуванні греблі визначають ширину гребеня, перевищення 

гребеня над нормальним підпірним рівнем, нахили схилів. 

Головна гребля повинна мати параметри, що забезпечують 

головний став відповідним об'ємом води, необхідним для 

задоволення потреб господарства. Для греблі вибирають 

найвужче місце з водонепроникним грунтом, де відсутні 

джерельця і джерела Ширину гребеня греблі визначають, 

виходячи з режиму експлуатації, але не менше 3 м. 

 Дамби будують на заплавних ставах. При цьому залежно 

від їх цільового призначення розрізняють контурні, водозахисні 

і розмежувальні. Контурні будують для обвалування території 

заплави. Вони забезпечують захист ставів від повеневих вод, 

розмежувальні - між суміжними ставами. Для захисту 

господарств від затоплення будують водозахисні дамби. 

Земляні греблі та дамби в процесі експлуатації деформуються і 

руйнуються, що зумовлено дією хвильових явищ і фільтрацією. 

При цьому більш небезпечні фільтрація та накат хвилі. 

Тривалий вплив цих факторів є причиною проривів і зсувів. З 
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боку пануючих вітрів часто спостерігається руйнування, що 

потребує додаткового укріплення схилів. З цією метою 

використовують збірні й монолітні залізобетонні плити та інші 

способи закріплення. Добрим захистом дамб і гребель від хвиль 

та розмивання є рогіз і очерет, які ростуть у прибережній 

частині ставів. Доцільно засівати травами сухі схили, що 

забезпечує розвиток потужного шару дернини, яка закріплює 

земляні споруди. 

Водоподавальні споруди. Цільове призначення їх - 

подавання води від джерела водопостачання до ставів. Для 

цього використовують канали, лотки і напірні трубопроводи. 

Водоподавальні канали утворюють системи магістральних та 

розподільчих. У головній частині водоподавальних систем 

встановлюють водозабірні споруди, представлені шлюзами-

регуляторами чи трубчастими водоспусками. Перед головною 

спорудою встановлюють загородження, які запобігають 

потраплянню в стави смітної і хижої риби. Для безпосереднього 

подавання води з каналів у стави використовують водовипуски. 

Вхідний отвір водовипуску обладнують сіткою, яка виключає 

потрапляння смітної риби з каналу в став. Пропускну здатність 

каналу визначають його розмірами і розраховують згідно з 

кількістю води, необхідної у період максимального її 

витрачання.  

Водоскидні споруди влаштовують у тілі гребель для 

скидання надлишкової води з водосховищ чи ставів, яка буває у 

період повеней. Це найвідповідальніший період експлуатації 

гребель і водоскидних споруд. Перед повінню у головних 

ставах необхідно зменшити об'єм води, що зменшує напір і дає 

можливість пропустити пік повені при меншому навантаженні 

на гідроспоруди.  

Водоспускні споруди призначені для осушування ложа ставу 

у період остаточного вилову риби, регулювання водообміну і 

рівня води протягом сезону вирощування риби. Водоспуски 

влаштовують у тілі дамби, греблі, в руслових ставах на 

максимальних глибинах. Для запобігання фільтрації води 

вздовж труби лежака необхідне засипання глинистим ґрунтом з 

наступним його трамбуванням. Схили за вихідною частиною 
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донного водовипуску потребують закріплення. Особливої уваги 

потребують водоспуски зимувальних ставів, тому необхідно 

систематично сколювати лід, а розриви й тріщини, які 

виникають, засипати ґрунтом і добре утрамбовувати. 

Типи ставових господарств і системи ведення рибництва. 

Риби - пойкілотермні (холоднокровні) тварини, або іншими 

словами, температура тіла риб практично відповідає 

температурі навколишнього середовища. Термічний режим 

водойм має величезний вплив на всі життєві цикли, визначаючи 

хід перебігу біохімічних і фізіологічних процесів у тканинах і 

органах риб, відіграє виняткову роль у реалізації потенції росту, 

живленні й відтворенні. З урахуванням відношення різних видів 

риб до термічного режиму їх поділяють на дві екологічні групи 

- теплолюбні та холодолюбні. Для цих груп характерна 

вираженість фенологічних особливостей біології, її тісний 

зв'язок із сезонами року й погодними особливостями. 

Холодолюбні риби нерестяться в осінньо-зимовий період, 

ембріогенез становить кілька місяців, температурний оптимум 

для нагулу знаходиться в межах 15-18 °С. Теплолюбні риби 

нерестяться у весняно-літній період, ембріогенез становить 

кілька діб, температурний оптимум для нагулу становить 20-24 

°С.  

Тепловодні господарства за основним об'єктом 

розведення - коропом називають короповими, а холодноводні, 

в яких розводять головним чином форель - форелевими. 

Тепловодні та холодноводні господарства мають суттєві 

відмінності за характером водопостачанння, влаштуванням і 

площею ставів, формами їх експлуатації, технологією 

розведення і вирощування риби, результативністю рибницьких 

процесів, рибопродуктивністю. У зв'язку з вираженою 

специфічністю холодноводного господарства доцільно 

розглянути його особливості окремо у відповідному розділі 

підручника, зосередивши у даному розділі увагу на 

тепловодних ставових господарствах, які формують основу 

рибництва України. Останні за особливостями технологічних 

процесів можна умовно поділити на три групи.  
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Повносистемне господарство. У його структурі є всі 

категорії ставів, де здійснюється виробництво посадкового 

матеріалу і товарної риби. В багатьох господарствах створені 

відтворювальні комплекси, які базуються на заводському 

відтворенні коропа та інших об'єктів тепловодного ставового 

рибництва. 

 Неповносистемне ставове господарство. Може бути 

риборозплідником і спеціалізуватись на виробництві 

рибопосадкового матеріалу або нагульним господарством і 

спеціалізуватись на виробництві товарної риби. Спрощене 

повносистемне господарство. Орієнтоване на виробництво 

товарної риби і забезпечення потреб товарного рибництва 

власним рибопосадковим матеріалом, але в умовах, які 

відрізняються від таких у повносистемному господарстві. 

Основу спрощеного повносистемного господарства становлять 

нагульні стави, розплідна частина залежить від наявності 

ставів, які можна пристосувати для вирощування 

рибопосадкового матеріалу, або можливості будівництва 

одного-двох ставів.  

Спрощені повносистемні господарства становлять 

особливий інтерес для багатогалузевих аграрних підприємств, 

промислових підприємств, які мають водні угіддя, і 

господарств фермерського типу. Переведення нагульного 

ставового господарства у спрощене повносистемне дозволяє 

здійснити якісне зариблення нагульних площ в оптимальні 

строки, використати осіннє зариблення, виключити витрати на 

придбання й транспортування рибопосадкового матеріалу, 

запобігти завезенню хворого матеріалу з інших господарств. 

Структура спрощених повносистемних господарств залежить 

від особливостей нагульних площ і можливостей їх 

використання для вирощування рибопосадкового матеріалу. 

При цьому можливе пристосування одного із ставів для 

вирощування рибопосадкового матеріалу, яке базується на 

личинках, завезених з господарств, що мають комплекси для 

штучного розведення коропа та рослиноїдних риб. Вирощених 

цьоголіток восени пересаджують у нагульні стави або 

залишають зимувати в пристосованому вирощувальному ставу. 
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За умов спрощених повносистемних господарств одним із 

способів забезпечення господарства власним рибопосадковим 

матеріалом коропа є проведення групового нересту в ставу, 

який використовується як нерестово-вирощувальний або 

нерестовомальковий з наступним пересаджуванням мальків у 

вирощувальні стави. 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6 

СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВНОСИСТЕМНОГО 

КОРОПОВОГО СТАВОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

Мета роботи: ознайомитись із структурною організацією 

повносистемного коропового ставового господарства. 

Обладнання та матеріали: мультимедійний проектор. 

Теоретична частина 

Ставове рибництво - це високопродуктивна галузь 

сільського господарства. Рибницькі підприємства розводять і 

вирощують рибу в спеціальних або пристосованих ставах, 

кар'єрах, невеличких річках або їх ділянках, відгороджених 

сіткою, тощо.  

У цих водоймах можна створювати відповідні умови для 

життя і росту риб, які дозволяють одержувати досить високу 

рибопродуктивність. Виробнича і економічна ефективність 

ставового рибництва зумовлюється й тим, що багато ставів та 

інших водойм можна використовувати не тільки для 

рибництва, але й для зрошення полів, вигулу качок, гусей 

тощо.  

При визначенні місця де буде розташоване ставкове 

господарство згідно вимог до ставових господарств необхідно 

з'ясувати: наявність джерела води достатньої кількості та 

доброї якості; чи проводилися грунтово-геологічні та 

топографічні дослідження для рибницько-біологічної оцінки 

даної ділянки; наявність під'їздних  шляхів для 

транспортування риби; попереднє використання цієї ділянки 

(кому вона належить та можливість її вилучення) ; наявність 
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здорових гідробіонтів у джерелах водопостачання та кормових  

безхребетних; відсутність промислових стоків та забруднення.  

Сучасне рибництво України представлене двома типами 

господарств: тепловодними і холодноводними. В основі цього 

поділу лежать біологічні особливості ставових риб, 

передусім їх відношення до умов зовнішнього середовища 

(до температурного і гідрохімічного режимів). В тепловодних 

господарствах вирощують переважно коропових риб (короп, 

білий амур, білий та строкатий товстолоб, лин та ін.), в 

холодноводних - лососевих (форель, сигів).  

Більшість ставів в Україні придатні для тепловодного 

(коропового) рибництва. Для організації холодноводного 

рибництва (форелівництва) більш придатні гірські водойми, де 

є холодні джерела або підземні води. 3а системою організації 

рибоводних процесів ставові господарства поділяють на 

повносистемні та не повносистемні.  

В повносистемному ставовому господарстві рибу 

вирощують від ікринки до товарної продукції. В не 

повносистемному ставовому господарстві використовується 

одна з двох частин виробничого процесу: або вирощування 

ікринок рибопосадкового матеріалу, або вирощування з 

рибопосадкового матеріалу товарної риби. Непові 

господарства першого типу називаються риборозплідниками, а 

другого - однорічним нагульним господарством. 

У тепловодному рибництві існує однорічний, дворічний і 

трирічний обороти, причому, останній найбільш поширений в 

країнах західної європії використання того чи іншого обороту 

в ставовому господарстві залежить від біологічних 

особливостей риби, кліматичних умов, рівня рибоводної 

техніки, попиту населення на ту чи іншу .продукцію.  За 

характером  технології отримання  рибницької продукції 

ставові господарства поділяють на: господарства 

екстенсивної напівінтенсивної та інтенсивної форм. 

Вода разом з ґрунтом, рослинами й тваринними 

організмами є зовнішнім середовищем для вирощування риби. 

Протягом багатьох мільйонів років організм риб пристосувався 

до певних умов водного середовища, перебуваючи з ним у 
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постійній взаємодії. Умови зовнішнього середовища 

впливають на життєві процеси риб - дихання, живлення, ріст і 

розвиток, нервову діяльність тощо.  

Природні умови, а також активна, діяльність людей можуть 

значно впливати на якість водного середовища. Тому за 

ростом і розвитком риб повинен здійснюватися 

систематичний контроль. Отже, знаючи фактори, що 

впливають на якість водного середовища і життєдіяльність 

риб, можна спостерігати за змінами хімічного складу води та 

своєчасно проводити оздоровчі заходи. Це дозволяє 

підтримувати якість води на оптимальному рівні і сприяє 

підвищенню рибопродуктивності. 

Всі стави за характером водопостачання поділяються на 

річкові, струмкові, джерельні і атмосферні. Найбільш 

придатними для вирощування коропа є річкові стави, які 

побудовані в заплавах річок. Менш придатні - струмкові і 

джерельні. Вода в них завжди холодна, а ложе ставу менш 

продуктивне. У степовій частині України більшість ставів 

належать до атмосферних. Вони розташовані в глибоких ярах, 

балках і не мають джерел.  

При розведенні риби треба враховувати тип господарства, 

який планується створити, та системи водозабезпечення ставів 

у господарстві: незалежне водозабезпечення ставів передбачає 

самостійне заповнення та скидання води для кожного ставу; 

залежне водозабезпечення ставів - це спосіб водозабезпечення, 

коли вода з джерела йде в ближній став, а з нього в інші. Кожен 

з цих способів має свої недоліки та переваги.  

Незалежне водозабезпечення передбачає: різниця рівнів 

води в каналах (в том)?, що постачає воду, та в тому, що 

скидає) для кожного ставу повинна бути більша, ніж 

максимальна глибина; для протидії тиску води інколи 

необхідно будувати греблі, що буває економічно невигідно.  

При залежному водозабезпеченні: перевагою є економія 

коштів, які могли бути витрачені при будівництві шлюзів, 

греблі та ін. недоліками є неможливість окремо заповнювати та 

спускати воду, нерегульованість проточності, більша 
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ймовірність проникнення хижої та смітної риби в стави і 

можливість виникнення епізоотії. 

В ставових господарствах стави розрізняються за типом 

та категорією.  

За типом спорудження стави бувають руслові і 

одамбовані. Будівництво руслових ставів вимагає значно 

менших затрат, ніж одамбованих. Проте, продуктивність їх 

завжди нижча, вони гірше піддаються меліоративним і 

санітарно-гігієнічним заходам.  

За категорією стави поділяються на головні або 

водопостачальні, нерестові, вирощувальні, зимувальні, 

нагульні, маточні, карантинні та інші. 

Головні або водопостачальні стави в основному є 

русловими. їх будують у верхній частині рибного господарства 

і обладнують відповідними регуляторами водопостачання. 

Нерестові стави за своїм призначенням займають одне із 

важливих місць в структурі рибницького господарства. У них 

відбувається нерест плідників, інкубація ікри і утримання 

личинок до 3-5 денного віку. Тому, забезпечення оптимальній 

умов цих процесів - основна вимога до таких ставів.  

Нерестові стави слід будувати на сухих незаболочених 

місцях, які добре прогріваються сонцем і захищені від 

північно-східних вітрів. Наявність близько розташованих 

проїзних доріг, пожвавленого руху людей, транспорту тощо в 

значній мірі заважає експлуатації цих ставів, тобто проведенню 

нересту.  

Кількість і розміри нерестових ставів слід узгоджувати з 

потребами і напрямком роботи рибного господарства. При 

цьому необхідно враховувати, що при належному догляді за 

ставами протягом нересту, їх можна використовувати два рази. 

Форма ставів прийнята прямокутна із співвідношенням сторін 

1:3 або 2:3 (розміром від 100 до 1000 квадратних метрів). 

Враховуючи часті похолодання під час нересту, глибина ставу 

повинна бути від 0,15 до 1,5 м.  

У глибших місцях, особливо з настанням несприятливої 

погоди, ховаються не тільки плідники після нересту, а й 

личинки. Водопостачання нерестовиків бажано здійснювати із 



35 

 

нагрівних ставів, у яких вода добре прогрівається і очищується. 

Площа їх повинна дорівнювати половині загальної площі 

нерестових ставів. 

 Малькові стави використовуються для дорощування 

мальків. їх площа повинна становити 0,2-2 га, а глибина - 0,5-

0,6 м. У цих ставах розвиваються нижчі ракоподібні, які є 

кормом для мальків, зоопланктон, а пізніше - зообентос.  

Виростні стави призначені для вирощування 

стандартних цьогорічок коропа, масою 25-30 г. В основному 

це одамбовані водойми, але інколи бувають і руслові. Ці стави 

мають площу від 1 до 10 га. Глибина їх може коливатись від 

0,5 до 1,5 м. Дно ставу має бути рівним, добре спланованим, з 

нарізаною меліоративною мережею. Посередині вздовж ставу 

пролягає магістральна канава з нахилом до водовипуску. 

Випускають і напускають воду в став протягом одного-двох 

днів. Виростні стави повинні бути висококормними, з добре 

розвиненими зоопланктоном і бентосом. 

  Нагульні стави - це штучні водоймища розміром від 1 

до 100 га і більше. Воші призначені для вирощування, 

головним чином, товарної риби. Ці стави бувають як 

одамбовані, так і руслові. Глибина може коливатись від 0,5 до 

5 м. Гідроспоруди мають забезпечувати не тільки наповнення 

ставу і випуск води але, і пропускання паводку.  

Зимувальні стави призначені як для зимівлі цьогорічок, 

так і для племінних коропів. На відміну від літніх ставів воші 

повинні бути досить глибокими і з хорошим водопостачанням. 

Глибина їх, залежно від зони, може коливатись від 1,8 до 2,5 м, 

а площа - від 0,05 до 1,0 га, У південних районах під 

зимувальники можна використовувати, в окремих випадках, 

вирощувальні і нагульні стави. Дно ставу повинно бути 

твердим, незаболоченим. 

Маточні або ремонтні стави призначені для вирощування 

ремонтного молодняку і утримання плідників коропа після 

нересту. Будують їх на родючих землях, бажано поблизу 

зимувальних ставів, глибиною 0,8-1,5 м з достатнім і 

незалежним водопостачанням. 
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Карантинні стави використовують для тимчасового 

утримання коропа, завезеного з інших господарств. Будують їх 

в нижній частині рибного господарства, а коли рельєф не 

дозволяє це зробити, то запобігають проникненню води з 

карантинних в інші стави. 

Стави-ізолятори - для витримки хворої чи підозрілої на 

хворобу риби (вимога: літо - для нагульних, зима - для 

зимувальних, глибина - 1,5-2 м). 

Садки - для тимчасового зберігання товарної риби зимою і 

влітку (50-500 мЗ), глибина не менше 1 м. Стави-відстійники - 

для очищення води, що подається в інші стави. Вода забруднена 

мулом може викликати загибель ікри. 

Приблизне співвідношення площ ставів різних категорій для 

повносистемного господарства становить: нерестові – 0,1-0,5 %; 

виросні – 3,0-7,0 %; нагульні – 91-96 %; зимувальні 0,2-1,0 %. 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7 

 ГОДІВЛЯ РИБ 

Мета роботи: годівлею риб, поживними речовинами в кормах, 

характеристика кормів. 

Обладнання та матеріали: мультимедійний проектор. 

Теоретична частина 

 

Харчування - це основа життя будь-якого організму. Не всі 

корми однаково рівноцінні для риб. Харчова цінність кормів 

може оцінюватися як з біологічного, так і з фізіологічного 

погляду.  

Головними поживними речовинами, що входять до складу 

кормів є ті сполуки, без яких неможливий нормальний 

розвиток риб. До них належать: протеїн, з незамінними 

амінокислотами; жир, з незамінними жирними кислотами; 

прості та складні вуглеводи; мінеральні речовини; вітамінно-

ферментні комплекси. 

Протеїн, що міститься у кормах, необхідний організм)', як 

матеріал, який йде на побудову тканин і органів на протязі 
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всього життя риби. Якщо розглянути харчову цінність білків 

(протеїнів), слід вказати, що цей показник визначається їх 

амінокислотним складом. Загальними для всіх білків є 24 

амінокислоти.  

Але, поживна цінність білків залежить не від їх загального 

амінокислотного складу, а й від наявності в них незамінних 

амінокислот. Незамінними називаються ті амінокислоти, які не 

синтезуються в організмі або їх синтез йде недостатньо швидко. 

Для риб незамінними є 10 амінокислот, які також є 

незамінними і для теплокровних тварин: аргінін, гістідин, 

ізолейцин, лейцин, метіонін, лізин, фенілаланін, треонін, 

триптофан, валін. Оптимальна кількість білка в раціонах для 

лососевих риб становить 35-40%, для коропа та канального 

сома - 30-38%. 

Для молоді риб вміст білка в раціонах повинен бути 

збільшений до 50-55%. Кількість білка в раціоні оцінюють 

також за білковим співвідношенням. Білкове співвідношення 

показує скільки частин перетравлених безазотистих речовин 

(вуглеводів, жирів) припадає на одну частину азотистих 

речовин. При білковому співвідношенні 1: 2 на одну частину 

протешу припадає дві частини жирів і вуглеводів. Для різних 

видів та вікових груп риб білкове співвідношення буває 

неоднаковим. Так, для молоді коропа білкове співвідношення 

коливається у межах 1:0,5- 1,0 , а для дорослого коропа - 1,5-

1,8. 

Жири в раціонах риб є головним джерелом енергії. Раціони 

для риб повинні містити м'які жири, які засвоюються на 90-

95% та мають значну кількість ненасичених вищих жирних 

кислот. На відміну від м'яких жирів, тверді жири засвоюються 

на 60-70%. Так, в комбікормах для лососевих риб вміст жиру 

повинен становить 20-25% (при вмісті білка 35-45%). 

Недостатня кількість жиру в раціонах риб викликає послаблення 

фізіологічних функцій організму, затримку росту, послаблення 

пігментації, некроз плавців, переродження нирок і печінки та 

підвищення рівня смертності риби. При наявності в раціонах 

недоброякісних жирів, що окислилися, можуть виникати 



38 

 

токсикози риб, переродження печінки, дегенерація нирок та 

розвиток пухлин в тканинах і органах. 

Вуглеводи в раціонах риб є джерелом енергії, яка при 

перетравленні відносно легко переходить з корму в організм. 

Вміст вуглеводів в раціонах риб залежить від їх видової 

належності та віку. Так, для молоді лососевих риб вміст 

вуглеводів у раціонах повинен становити 20-25%, а для 

дорослих лососів - 30-35%.  

Для дорослого коропа цей показник повинен становити 40-

45%, Вміст в раціонах тих чи інших речовин ще не означає, що 

вони в повній мірі використовуються організмом риб. Так, 

вуглеводи кормів засвоюються лососевими рибами в 

середньому на 40%, а короповими можуть засвоюватися, в 

залежності від умов середовища, віку та виду в великих межах 

від 17% до 84%. На засвоєння корму рибами випиває характер 

корму та стан, у якому знаходяться ті чи інші речовини. 

Клітковина корму майже не перетравлюється лососевими 

рибами, а коропові риби засвоюють її на 26-52%. 

Мінеральні речовини отримуються рибами з кормом, а 

також через зябра, шкірні покриви та слизову оболонку рота. 

Для нормального розвитку риби необхідні макро- та 

мікроелементи, такі як Са, Р, Мg, К, N3, 8, СІ, F, С.и, І, Ми, Со, 

Zп, Мо, 8е, Сг, Sn. В тканинах риб встановлена також 

наявність Ni, В, Аs, Сd, V, Ва, Sг. 

Вплив на ріст і розвиток риб різних макро- і 

мікроелементів, що містяться у поживних речовинах корму 

дуже суттєвий. Вони стимулюють або інгибують різні ланки 

процесів обміну речовин.  

Так, вміст кальцію в організмі риб зумовлює формування 

їхнього внутрішнього скелету та лускатого покриву. Від 

вмісту заліза залежить функціонування кровотворної 

системи, кількість еритрноцитів в крові, активність 

цитохромів в тканинах, повноцінність білка міоглобіна в 

м'язах та кількість у залізовмісних білків крові - 

трансферинів.  

Від кількості фосфору в організмі риб залежить біосинтез 

білкових речовин, який зумовлений функціями ДНК і РНК. У 
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склад нуклеїнових кислот входять залишки фосфорної 

кислоти. Енергетичні потреби організму риб також пов'язані з 

вмістом фосфору в організмі. Макроергічна сполука АТФ 

(аденозинтрифосфат) також має у своєму складі певну 

кількість фосфору.  

Наявність достатньої кількості магнію в організмі риб 

зумовлює нормальне функціонування рибосом, які відіграють 

одну з головних ролей при біосинтезі білка. Мікроелемент 

кобальт входить до складу багатьох ферментів, які регулюють 

головні метаболічні процеси в організмі риб. В склад значної 

кількості гормонів та. гормоноподібних речовин входить 

марганець. Завдяки гормонам регулюється розвиток, ріст, 

реакції та поведінка риб. Цей мікроелемент є складовою 

частішою значної кількості вітамінів, які потрапляють в 

організм гідробіонтів з зовнішнього середовища, у значній мірі 

з кормом.  

Мікроелемент цинк є складовою частиною гормону 

інсуліну, що регулює інтенсивність вуглеводного обміну, 

функціональну активність еритроцитів та інтенсивність 

процесів клітинного дихання, а наявність йоду в організмі 

визначає активність щитовидної залози. Незначні кількості 

мікроелементу селену, що потрапляють в організм риб, 

виконують функції антиокислювача та запобігають 

руйнуванню вітамінів та ферментів організму, 

Підвищення продуктивності коропових ставових 

господарств може бути досягнуто не тільки шляхом найбільш 

повного використання обмежених природних харчових 

ресурсів в ставах, але й шляхом регуляції співвідношення 

природної їжі і додаткового внесення кормів. Відомо, що 

найбільш раціональне харчування для риб - це природний корм, 

що відповідає всім потребам організм}- прісноводних риб.  

Різні рівні годівлі суттєво впливають на продуктивні якості 

промислових риб. Велике значення мають особливості 

травлення у риб при різних кислотно-лужних відношеннях 

при годівлі різними комбікормами і мікроелементами. Умови 

харчування та склад корму значно впливають на соматичні 
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ознаки, на співвідношення статі, хімічний склад тіла, обмін 

речовин та безумовні рефлекси риб.  

Важливими факторами в харчуванні риб є характер, 

хімічний склад і біологічна цінність корму, ступінь 

подрібнення, об'єм і якість раціону та деякі інші фактори. В 

межах виду потреби в поживних речовинах у риб змінюються 

в залежності від віку, маси, вгодованості, умов зовнішнього 

середовища. Для збільшення виходу риби з одиниці площі її 

кількість підвищують у порівнянні з нормою в 2, 3, 5 разів і 

таку посадку риби у ставки називають 2-х, 3-х, 5-й кратною.  

В таких випадках нормування годівлі має дуже велике 

значення. Забезпеченість риби поживними речовинами 

визначається нормою годівлі, нормою годівлі називається 

кількість поживних речовин і енергії корму, що задовольняють 

потреби риб при певному фізіологічному стані організму, 

ефективність годівлі риб оцінюють за кормовим коефіцієнтом 

- кількістю корму в кілограмах, яку повинна з'їсти риба, щоб 

отримати 1 кг приросту живої маси. Для різних кормів цей 

показник має різні значення: соняшниковий жом - 3-5; відходи 

зернових культур - 4-5:, рибна мука - 1,5-2.  

Іншим показником, який характеризує ефективність годівлі 

є оплата корму - витрати кормів на одиницю приросту живої 

маси риби. Кормовий коефіцієнт та оплата корму не є сталими 

показниками та залежать від цілого ряду факторів; 

співвідношення різних груп поживних речовин в кормі; 

характеру корму; виду корму; способу годівлі; віку та виду 

риби; фізіологічного стану риби. 

Кормами для риб можуть бути різні продукти та відходи 

виробництва, що в тій чи іншій мірі задовольняють її потреби 

в поживних речовинах. При використанні різноманітних кормів 

їх класифікують на : корми рослинного походження; корми 

тваринного походження; кормові добавки.  

До кормів тваринного походження слід віднести рибну 

муку, крилеву муку, м'ясо-кісткову муку, м'ясну муку, 

кров'яну муку, муку з шквари, кісткову муку, пір'єву муку, 

крабову муку, муку з шовкопряда тощо.  
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До кормів рослинного походження належать: корми з 

підвищеним вмістом крохмалю - пшениця, жито, кукурудза, 

сорго; корми з підвищеним вмістом білка - горох, соя, квасоля, 

люпин, віка, нут, чина; корми з значним вмістом жиру - 

соняшниковий, льоновий шроти та макухи.  

Окрім перечислених груп кормів для підгодовування риб 

використовують пшеничні та житні висівки, трав'яну, хвойну, 

водоростеву муку, патоку, риб'ячий жир, крилевий жир, 

рослинні олії. До кормових добавок належать мінеральні, 

органічні та штучні і синтетичні біологічно активні речовини.  

Найчастіше серед них використовуються карбамід, крейда, 

кухонна, сіль, дріжджі, концентрати амінокислот (лізину, 

метіонін}'), мікробна біомаса, білково-вітамінні добавки. 

Вітаміни, що надходять в організм риб, мають вирішальне 

значення у регуляції! процесів обміну нуклеїнових кислот, 

білків, вуглеводів, ліпідів та водно-сольового обміну. Згідно 

загальноприйнятої класифікації вітаміни за фізичними 

властивостями поділяють на жиророзчинні та водорозчинні. 

До жиророзчинних вітамінів належать:  
Вітамін А (ретинол) - сполука, що відповідає за зір, ріст 

організму та його пігментацію; Вітамін Д (кальциферол) - 

речовина, завдяки якій проходить нормальне формування 

кісткової та м'язової тканин в організмі; Вітамін Е (токоферол) 

- вітамін, що відповідає за нормалізацію статевих функцій, 

формування м'язової тканини та функції печінки; Вітамін К 

(філохінон) -сполука, яка сприяє нормальному звертанню крові 

при пошкодженні тканин.  

До водорозчинних вітамінів належать:  
Вітамін В (тіамін) - речовина, при нестачі якої виникають 

порушення нормального функціонування нервової системи та 

обдану глюкози у нервовій системі; Вітамін Вг (рибофлавін) - 

сполука, що регулює активність вуглеводного обміну та 

інтенсивність утворення глікогену; Вітамін В3 (пантотенова 

кислота) - речовина, що регулює клітинній обмін в 

організмі; Вітамін В4 (холін) – регулятор жирового обміну; 

Вітамін В5 (нікотінамід) - активатор функцій інсуліну та 

регулятор метаболізм}' глікоген)?; Вітамін Вб (піридокеин) - 
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регулятор білкового обміну в організмі тварин; Вітамін В12 

(цианобаламін) - речовина, що визначає інтенсивність синтезу 

гемоглобіну; Вітамін Вс (фолієва, кислота.) - сполука, що 

відповідає за синтез гемоглобіну та формування еритроцитів у 

організмі; Вітамін Вn (біотин) - речовина, що входить до 

складу багатьох ферментів, впливає на інтенсивність перебігу 

процесів біосинтезу нуклеїнових кислот, амінів, ліпідів та 

вуглеводів. Вітамін С (аскорбінова кислота) - регулятор 

окислювально-відновних реакцій та метаболізму в тканинах.  

При годівлі риб важливе значення має не тільки наявність 

певних речовин в кормах, але також їхній кількісний склад та 

співвідношення. Для збалансованої годівлі риб за головними 

біологічно активними речовинами, мікроелементами та 

незамінними амінокислотами застосовуються суміші 

речовин, що за своїм кількісним та якісним складом 

наближаються до кормів, які використовуються 

гідробіонтами в природних умовах. Ці суміші називаються 

префіксами.  

Премікс - це суміш біологічно активних речовин 

(вітамінів, мікроелементів, антибіотиків) та наповнювача. 

Вони додаються до кормів риб у кількості 1-2%. Наприклад, 

для молоді риб був розробленій премікс ПФ-1м, а для дорослих 

риб ПФ-1в. До їхнього складу входять у певних пропорціях 

вітаміни А, Д3, Е, С, Вь В2, В5, Б8, Віз, Вс, В3, В4, сантохін 

(антиоксидант), вікасол (препарат вітаміну К) та пшенична мука 

(наповнювач). Окрім преміксів у практиці рибництва 

застосовуються ферментні препарати - суміші очищених та 

неочищених ферментів, отриманих переважно 

мікробіологічним шляхом або хімічним синтезом.  

Ферменти - це речовини білкового характеру, що 

прискорюють біохімічні реакції. Вони не входять до 

кінцевого продукту реакції, не втрачаються і після здійснення 

реакції залишаються у попередній кількості. Для риб 

застосовуються, в основному, гідролітичні ферменти, які 

можна умовно поділити на: амінолітичні, які здійснюють 

гідроліз вуглеводів; протеолітичні, які здійснюють гідроліз 

протеїну; пектинолітичні, які здійснюють гідроліз 
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полісахаридів; целюлозолітичні, які здійснюють гідроліз 

клітковини; цитолітичні, які здійснюють лізис клітин; До цих 

препаратів слід віднести Протосубтілін Г3, Амілосубтілін ГЗ, 

Пектоваморін П10, Пектофоїтіїдін, Глюкоамілазу тощо.  

При необхідності проведення профілактики захворювань 

риб у кормові добавки додаються антибіотики групи 

тетрацикліна, гризін, кормові форми хлортетрацикліна (Біовіт-

20, Біовіт-40; Біовіт-80; Біотетраком-100), левоміцетин. Для 

стабілізації речовин, що входять до складу сумішей та 

запобіганню їх окислення при зберіганні, в премікси додають 

антиоксиданти - речовини, що запобігають чи затримують 

окислення інших речовин молекулярним киснем. До них 

належать токоферол, сантохін, інол, дилудін, сетен тощо. 

 

ПРЕАКТИЧНА РОБОТА № 8 

 ПЛЕМІННА СПРАВА В РИБНИЦТВІ 

Мета роботи: ознайомитися із основами племінної роботи в 

рибництві.  

Обладнання та матеріали: мультимедійний проектор. 

Теоретична частина: 

Племінне рибництво - найбільш відповідальна ділянка 

виробництва, від рівня і якості роботи якої залежать 

досягнення користувального рибництва, Відсутність зв'язку з 

користувальним рибництвом зводить нанівець племінну роботу. 

Племінне рибництво базується на діяльності повносистемних 

рибних господарств двох категорій: селекційно-племінних 

господарств вищого типу (племінні заводи) і племінних 

розплідників-репродукторів.  

Селекційно-племінні господарства вищого типу знаходяться 

при науково-дослідних інститутах. Роботу в них проводять 

науковці. Головне завдання цих господарств полягає в 

удосконаленні та створенні нових більш продуктивних порід і 

породних груп ставових риб і передачі їх племінним 
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розплідникам-репродукторам, які забезпечують рибопо-

садковим матеріалом товарні господарства. 

Під селекційно-племінною роботою в ставовому 

господарстві мають на увазі комплекс організаційних і 

рибницьких міроприємств, які направлені на покращення 

спадкових якостей і підвищення продуктивності ставових, риб. 

До таких міроприємств відносять технічно правильне 

вирощування і зразкове утримання риби, забезпеченість її 

повноцінним харчуванням на всіх стадіях розвитку, 

дотримання правильних методів відбору і підбору. Всі ці 

міроприєметва взаємопов'язані і не виконання хоча б одного з 

них знижує ефективність племінної роботи.  

До основних напрямків селекційної роботи спід віднести 

такі: виведення нових порід, які б краще засвоювали корми; 

виведення нових порід, здатних повніше використовувати 

природні кормові ресурси; поліпшення товарних якостей коропа 

за рахунок смакових і поживних речовин, зменшення питомої 

ваги неїстівних частіш тіла; виведення порід, стійких до 

несприятливих факторів зовнішнього середовища, особливо 

дефіциту кисню, крайніх температур та інше; виведення порід, 

стійких до паразитарних та інфекційних захворювань. 

На сучасному етапі розвитку рибного господарства серед 

перелічених напрямків селекційної роботи в коропівництві 

головну роль має відігравати селекція на кращу оплат)' корму, 

стійкість коропів до несприятливих умов існування та до 

паразитарних та інфекційних хвороб. Зусилля селекційно-

племінної роботи головним чином спрямовані на виведення 

нових порід.  

Порода - це створена людською працею, достатньо 

чисельна група свійських тварин, що мають загальне 

походження і спільність ряду господарсько-корисних, 

фізіологічних і морфологічних особливостей, які стійко 

успадковуються. При створенні нових порід проміжною ланкою 

в роботі є виведення породних груп. Породна група - це група 

тварин на стадії утворення нової порода.  

Перед початком робіт для виведення нових порід важливо 

визначити, яку нову породу і з якими саме господарсько 
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корисними якостями хочуть отримати селекціонери; для яких 

географічних умов призначена порода, яку хочуть створити; 

яке її господарське значення; чим вона повинна відрізнятися 

від порід, які вже є в господарствах даної зони. Порід риб, 

які господарсько рівноцінні для всіх кліматичних зон, немає і 

бути не може!  

Всі форми племінної роботи тісно взаємопов'язані і 

підлягають основній меті - удосконаленню стад товарних 

господарств і забезпеченню більш високого виходу рибницької 

продукції'. Головну увагу звертають на продуктивність, 

міцність конституції і життєздатність, а також на передачу 

цінних якостей нащадкам. Конституція з точки зору 

селекціонерів - це сукупність біологічних і господарських 

особливостей і ознак тварин, які характеризують їх як одне ціле. 

Основа селекційної роботи в племінних господарствах, 

особливо першої категорії, ґрунтується на методах масового 

та індивідуального добору і підбору. Добір - це виявлення і 

максимальне використання в племінній роботі найбільш 

цінних тварин, які відповідають бажаному типу і рівню 

продуктивності.  

Підбір - це закріплення самців до самиць з урахуванням 

господарсько-корисних ознак, племінної цінності та характеру 

спорідненості ознак з метою отримання нащадків з бажаними 

якостями.  

Добір і підбір - це єдиний процес, направлений на 

систематичне удосконалення якості як окремих стад, так і 

порід. Підбору належить провідна роль в удосконаленні 

існуючих і створенні нових порід. Підбирають плідників за 

принципом " кращий до кращого". І в цьому випадку звертають 

увагу на стан здоров'я, тобто інтер'єр, екстер'єр, м'ясистість, 

розмір голови, високоспиність, широкоспиність, лускатий 

покрив і інші господарсько цінні ознаки, щоб закріпити в 

нащадках кращі якості плідників.  

Отже, одними з головних параметрів, за якими оцінюють 

риб при проведенні селекційно-племінної роботи є екстер'єр і 

інтер'єр. Екстер'єр тварини - це її зовнішній вигляд, форми в 

цілому та особливості окремих частин тіла. Інтер'єр тварин - 
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це сукупність морфологічних і фізіологічних особливостей 

організму тварин. Недоліки екстер’єру коропа негативно 

впливають на його ріст і розвиток. Через це екземпляри з 

каліцтвами (вадами розвитку) обов'язково вибраковують. 

Недорозвиненість спини і ненормальний розвиток плавців 

носять спадковий характер. Частіше всього вони 

зустрічаються при довгому родинному розведенні, особливо у 

голих коропів. Спадковий неправильний розвиток плавців, 

викривлення спини обмежують рух риби, відображаються на 

рості. Ці вади розвитку пов'язані з інбридингом.  

Інбридинг у тваринництві - це близькородинне парування 

тварин з метою закріплення господарсько корисних ознак. 

Застосування інбридингу взагалі дозволяється тільки в 

племінних господарствах згідно мети запланованої селекційно-

племінної роботи. При застосуванні гібридизації в рибництві 

(схрещування риб різних видів для отримання товарної 

продукції, а також створення нових порід та гібридних форм, що 

мають цінні властивості батьківських видів) виникає явище 

гетерозису. 

Під гетерозисом мають на увазі збільшення продуктивності 

гібридів та поліпшення життєздатності першого покоління в 

порівнянні з батьківськими формами. В основі цього явища 

лежать складні генетичні і біологічні процеси, в результаті 

яких прискорюється ріст організмів та змінюється їх якість.  

Таким чином, при гетерозисі з'являється можливість 

підвищити життєздатність, плодючість і швидкість дозрівання і 

продуктивність нащадків, отриманих від схрещування 

організмів, які відрізняються за своїми спадковими якостями 

або були вирощені в різних умовах. Гетерозис в ставовому 

рибництві виражається в прискореному рості гібридів, 

підвищеній виносливості до несприятливих умов середовища, 

зимостійкості, більш ранньому ставовому дозріванні, а також 

більш високій продуктивності. 

Найбільш поширеним видом риб, що використовується на 

Україні для отримання рибницької продукції є короп 

(культурна форма сазана). Але створення цієї свійської форми 

сазана має свою історію та певні етапи розвитку.  
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Західноевропейські культурні форми коропа. 

Айшгрундський голий короп розводився в північній 

Баварії. Цю своєрідну малопродуктивну місцеву породу 

вивели в результаті тривалого одностороннього підбору із 

застосуванням тісного інбридингу. Відносно мала голова, 

укорочений хвіст і високоспиність надавала йому форму тарілки. 

Ці риби відрізнялись від інших рас коропа низькою 

життєздатністю і низькими темпами росту.  Цей короп був 

нездатний пристосуватись до більш суворих умов інших 

регіонів Європі і гинув. Все це призвело до зникнення чистої 

форми айшгрундів у 1955 році.  

Галіцийський короп був виведений в Галицько-Волинському 

князівстві шляхом селекційної роботи: при створенні цієї 

форми коропа використовували дунайського сазана. 

Розрізняли декілька форм цього коропа: лускаті, з розкиданою 

лускою, лінійні та голі. Перевагу надавали дзеркальним 

формам. Своєю назвою цей короп зобов'язаний великій 

здвоєній лусці розміром від 1 до 2 см з блискучими 

дзеркальцями;. Голова у нього маленька, забарвлення черева - 

рожево-біле. Цей короп відзначається швидким ростом і 

високими продуктивними якостями. 

Богемський, або чеський короп. Є лускаті, дзеркальні і голі 

форми. Найбільш розповсюджений цей короп в Чехії. Довжина 

голови цих коропів дорівнювала четвертій частині довжини 

тіла. Своєю циліндричною формою він був схожий на дикого 

сазана. Богемський короп на сьогоднішній день змішаний з 

іншими расами. 

Франконський короп виведений в північній Баварії. 

Головна ознака цього виду - мала голова і плоска спина, 

черево - зелено-жовтого забарвлення з голубим відтінком 

зверху. Цей короп в чистоті не зберігся. Він змішався з 

айшгрудським і галіцийським. 

Лаузицький короп виведений у Лаузиці і представлений 

тільки лускатими формами. Голова у нього   коротка і 

дорівнює п'ятій частині довжини тіла. М'язи спини добре 

розвинуті, що робить коропа начебто горбатим. У чистоті цей 

короп зустрічається рідко, в більшості випадків він 
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представлений різними помісними формами.  

УКРАЇНСЬКІ ПОРОДИ КОРОПА 

Український рамчастий короп є найбільш продуктивним 

і витривалим щодо умов існування серед усіх малолускатих 

коропів та форм з розкиданою лускою. В умовах п'ятикратної 

посадки дволітки цієї породи порівняно з найбільш 

продуктивним дзеркальним галіцийським коропом споживають 

на одиницю приросту маси менше корму (на 21,4%), краще 

ростуть (на 15%), мають вищий вихід із нагулу (на 11%) і 

рибопродуктивність з одиниці площі (на 25%). Український 

лускатий короп розміщенням і розміром луски нагадує сазана, 

але забарвлення має світліше. Вія має високу пошукову 

здатність і швидко росте в нагулі.  

Породовипробуванням установлено, що український 

лускатий короп порівняно з дзеркальним галіцийським на 

другому році життя інтенсивніше росте (на 17%), має вищій 

вихід з нагулу (на 24%), краще використовує природну кормову 

базу і забезпечує вищу продуктивність при екстенсивному 

господарюванні (на 46%). 

Український короп несвітський - 52 (Волинська, 

Рівненська,  Львівська,  Тернопільська,  Івано-Франківська  і 

Закарпатська області) створений під керівництвом   О.І. 

Куземи в рибгоспі «Несвіч» Волинського рибокомбінату 

шляхом схрещування місцевого дзеркального галіцийського 

коропа з українськими породами і подальшою селекцією 

помісних форм при оптимальних умовах утримання. За своїми 

господарськими якостями короп нового племінного стада, 

представленого лускатими і рамчастими формами, на 9-10% 

продуктивніший, ніж місцевий дзеркальний.  

Український лускатий короп нивчанський 52 створений 

шляхом схрещування українського лускатого коропа з 

ропшинським, .якому прилита кров амурського сазана. Риба 

інтенсивно   росте, більш    зимостійка і стійка проти хвороб. 

Так, маса цьоголітків на 25% більша, а дволітків - на 5-7%, що в 

поєднанні з підвищеною життєздатністю & як у 

вирощувальних, так і в нагульних ставах забезпечує 

рибопродуктивність на 7-12% вищу.  
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Породні групи коропа. 

Ропшинська породна група коропа створювалася на основі 

коропів з розкиданою лускою європейського походження і 

амурських сазанів. При вирощуванні разом з коропом з 

розкиданою лускою цьоголітки ропшинського коропа ростуть 

швидше на 10-20%, а в холодні роки до 40-50%. На другому 

році життя ріст його вирівнюється у порівнянні з коропом з 

розкиданою лускою, а при посиленій годівлі ропшинський 

короп, навіть, трохи відстає в рості. З віком темп росту 

ропшинського коропа значно знижується. При сумісному 

вирощуванні ропшинського коропа з українським рамчастим 

закономірність росту лишається не змінюється. В Україні 

ропшинського коропа в чистоті розводять тільки в племінних 

господарствах. 

Білоруська породна група коропа виведена дня ставових 

господарств Білорусії. Метою її створення було отримання 

породи коропа підвищеної життєздатності і 

рибопродуктивності. 

Середньоросійська породна група коропа виводилася для 

центральних районів європейської частини Росії. Вихідними 

формами нових племінних стад коропа стали українські 

породи, безпородний нивський короп з Воронезької області та 

загорський короп з Московської області, а також курський 

гібридний короп, в спадковості яких близько 75% крові 

амурського сазана. 

Амурський сазан належить до східно азіатського підвиду. В 

Україні культивується з 1954 р. Амурський сазан має істотні 

фізіолого-біохімічні і морфологічні особливості. Його висока 

холодостійкість в поєднанні з високим темпом росту як на 

першому, так і на другому році життя в суворих умовах 

Валдайської височини (за інтенсивністю росту він випереджає 

цьоголітків коропа з розкиданою лускою на 20- 30%) виявились 

основним моментом в розповсюдженні коропівництва в 

північні райони колишнього СРСР. 

Український лускато-ропшинський помісний короп був 

отриманий від схрещування самців українського лускатого з 

самцями ропшинського коропа в 1958-1959 роках в Україні. 
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Помісні і гібридні коропи за господарською цінністю є 

рівноцінними і їх можна рекомендувати для широкого 

використання в товарних рибних господарствах, але 

вирощувати їх разом з чистопородними коропами українських 

порід в умовах високої інтенсифікації ставового рибного 

господарства недоцільно. 

Український рамчасто-ропшинський помісний короп 
отриманий від схрещування самиць української рамчастої поро 

и з самцями ропшгшського коропа, В дослідних умовах помісні 

коропи на першому році д життя мали кращий темп росту на 

60% і вихід з вирощувальних ставів на 21%, що забезпечило їм 

вищу загальну продуктивність на 50%. 
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