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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 

Анотація освітньої компоненти, в т.ч. мета та цілі 

Предметом вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань про біологічні 

особливості кормових гідробіонтів ставків, озер, річок, водосховищ, морів 
(фітопланктону, зоопланктону і зообентосу) та формування практичних навичок 

при вивченні їх видового складу, біомаси, первинної та вторинної продукції, 
потенційної рибопродуктивності виходячи із стану розвитку кормової бази 
досліджуваних природних та штучних водойм.  

Рибогосподарська гідробіологія вивчає кормових гідробіонтів водойм як кормову 
базу рибних та нерибних об’єктів, яких людина культивує в природних та штучних 
умовах з метою забезпечення населення харчовими продуктами і в першу чергу 

білком. 
Метою вивчення навчальної дисципліни є „гідробіологія” (гр. сл. hydor – вода, 

bios – життя, logos - наука) - поглиблене вивчення закономірностей протікання 

біологічних процесів у водоймах з метою створення основи для управління ними в 
інтересах людини. 

Завдання дисципліни:  

- ознайомлення студентів з середовищами життя кормових гідробіонтів: 
пелагіалі, бенталі, нейсталі; 
- вивчення видового складу, біопродуктивного потенціалу та динаміки 

чисельності на протязі вегетаційного сезону: фітопланктону, виших водяних 
рослин, зоопланктону, зообентосу, перифітону, пелагобентосу; 
- набуття вмінь та навичок оцінювання потенційних рибопродукційних 

можливостей водойм за рівнем розвитку кормової бази; 
- формування навичок розробки шляхів покращення кормової бази природних 
та штучних водойм шляхом створення оптимальних умов для їх природного 

відтворення, розвитку, включаючи штучне культивування. 
У результаті вивчення дисципліни  студенти повинні: 
знати: життєві форми кормових гідробіонтів – видовий склад фітопланктону, 

зоопланктону та зообентосу, шляхи та методи збільшення біологічної продукції 
водойм в т.ч. кормових гідробіонтів, методи контролю за кормовою базою. 

вміти: визначати видовий склад гідробіонтів, їх біомасу, оцінювати продукційні 

можливості водойм (первинну та вторинну продукцію, рибопродуктивність) 
виходячи з кормової бази досліджуваних водойм. 

Посилання на розміщення освітнього компоненту  на навчальній платформі 

Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/enrol/index.php?id=871 

Компетентності  

ЗК-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство 
та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 
форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя; 
ЗК-5. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК-7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 



ЗК-8. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності; 

ЗК-9. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
ЗК-10. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
ЗК-11. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

ЗК-12. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 
ЗК-13. Вміння працювати як індивідуально, так і в команді; 
ЗК-14. Відповідальність за якість та своєчасність виконуваної роботи. 

ЗК-15. Володіння методами догляду за об’єктами водних біоресурсів та 
аквакультури при застосуванні сучасних технологій, використання засобів 
механізації для здійснення виробничих процесів з об’єктами водних біоресурсів та 

аквакультури і технологіями їх вирощування. 

ФК-1. Здатність аналізувати умови водного середовища природного походження, у 

тому числі антропогенні впливи з погляду фундаментальних принципів і знань 

водних біоресурсів та аквакультури. 

ФК-2. Здатність досліджувати біохімічні, гідробіологічні, гідрохімічні, генетичні та 
інші зміни об’єктів водних біоресурсів та аквакультури і середовища їх існування. 

ФК-5. Здатність використовувати математичні та числові методи, що їх 

застосовують у біології, гідротехніці та проектуванні. 

ФК-6. Здатність використовувати загальне та спеціалізоване програмне 

забезпечення для проведення гідробіологічних, біохімічних, іхтіологічних, 

генетичних, селекційних, рибницьких досліджень. 

ФК-7. Здатність виявляти вплив гідрохімічного та гідробіологічного параметрів 

водного середовища на фізіологічний стан водних живих організмів.  

ФК-8. Здатність виконувати іхтіопатологічні, гідрохімічні, гідробіологічні 
дослідження з метою діагностики хвороб риб, оцінювання їх перебігу, 

ефективності лікування та профілактики.  
ФК-13. Здатність аналізувати господарську діяльність, проводити облік 
матеріальних цінностей, основних засобів, реалізацію продукції аквакультури. 

 

Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН-5. Знати та розуміти основи рибництва: в гідробіології, гідрохімії, біофізиці, 

іхтіології, біохімії та фізіології гідробіонтів, генетиці, розведенні та селекції риб, 
рибальстві, гідротехніці, іхтіопатології, аквакультурі природних та штучних водойм 

на відповідному рівні для основних видів професійної діяльності. 
ПРН 8. Оцінювати та забезпечувати ефективність виробництва у сфері водних 
біоресурсів та аквакультури з урахуванням правових, економічних та етичних 

обмежень. 
ПРН-9. Використовувати знання і розуміння походження та будови, способів життя, 
поширення рибоподібних і риб, принципів і методів систематики, біологічних 

особливостей рибоподібних і риб під час вирощування об’єктів водних біоресурсів 
та аквакультури. 
ПРН-18. Аналізувати результати досліджень гідрологічних, гідрохімічних і 

гідробіологічних та іхтіологічних показників водойм, фізіолого-біохімічний аналіз, 
іхтіопатологічний стан гідробіонтів, оцінювати значимість показників. 
 

Структура та зміст освітнього компонента 

Лекцій – 48 год. Практичних - 16 год. Лабораторних – 16 год. 



Самостійна робота – 100 год. 

Методи та технології навчання 

Лекції із застосуванням пояснювально-

ілюстративного методу, мультимедійних 

презентацій, роздаткового матеріалу, таблиць. 
Методи дискусії, дебатів та презентацій. 

Моніторинг організмів в лабораторних умовах. 

Засоби навчання 

Мультимедіа, проекційна апаратура, 

роздаткові друковані матеріали, бібліотечні та 
інтернет фонди з організації бізнесу та 

економічної діяльності підприємств Google 
таблиці і Google-форми 

ЗМІСТОВІ МОДУЛІ, ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ і ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Змістовий модуль 1 
Гідросфера – середовище життя гідробіонтів. Життєві форми та 

життєдіяльність гідробіонтів внутрішніх (прісноводних) водойм України. 

Тема 

Кількість годин, результати 

навчання,  література 
Опис теми 

Тема 1. Вступ.  

лекцій – 3 
практичні – 1 

лабораторні – 1 
самостійна робота 2,5 
ПРН5 ПРН8, ПРН9, ПРН18. 

Література: 
[1,2,3,4,5,6,12,21,22,23,24.] 
 

Історія гідробіології. Сучасний стан науково-
дослідних робіт в Україні та  країнах близького 

і далекого зарубіжжя з гідробіологічної 
тематики. Основні напрямки та задачі 
рибогосподарської гідробіології. 

Тема 2. Гідросфера - середовище життя гідробіонтів. 

лекцій – 2 
практичні – 1 

лабораторні - 1 
самостійна робота – 2.5 
ПРН5, ПРН8, ПРН9, ПРН18. 

Література: 
[1,2,3,4,5,6,12,21,22,23,24.] 

Фізико-хімічні характеристики якості води й 
донних відкладів, фактори впливу абіотичного 

середовища. Відношення водних організмів до 
біотичних та абіотичних чинників 
навколишнього середовища. 

Тема 3. Життєві форми гідробіонтів пелагіалі - планктон, нектон, перифітон, 
плейстон, нейстон. 

лекцій – 2 
практичні – 1 
лабораторні - 1 

самостійна робота - 2,5 
ПРН5, ПРН8, ПРН9, ПРН18. 
Література: 

[1,2,3,4,5,6,12,21,22,23,24.] 
 

Пелагіаль. Життєві форми населення 
водойм. Специфічність пелагіалі як 
середовища. Структура, динаміка і розподіл 

гідробіонтів у пелагіалі. Водні маси – біотопи 
життя пелагічних організмів. 

Планктон. Загальна формула плавучості 

(закон Освальда), пристосування до пасивного 
плавання. Розмірні групи планктонних 
організмів.  

Плейстон, нейстон (епінейстон, гіпонейстон). 
Концентрація молоді риб і безхребетних у 



поверхневому шарі води.  
Нектон. Конвергентні форми тіла і способи 

активного плавання.  

Тема 4. Життєві форми гідробіонтів бенталі – твердий та м’який бентос, 

пелагобентос. 
 

лекцій – 2 
практичні – 1 
лабораторні - 1 

самостійна робота - 2,5 
ПРН5, ПРН8, ПРН9, ПРН18. 
Література: 

[1,2,3,4,5,6,12,21,22,23,24.] 
 

Бенталь. Життєві форми населення. 
Особливості розподілу донних організмів у 
залежності від рельєфу дна водойм, характеру 

донних відкладів, фізичних та хімічних 
властивостей донних мас. 

Бентос. Основні екологічні угрупування. 

Обростання. Інфауна. Епіфауна. Деревоточці і 
каменоточці. Псаммон. Пристосування різних 
угрупувань гідробіонтів до життя у бенталі. 

Тема 5. Методи дослідження пелагіалі та бенталі водойм. Кількісні та якісні. 

лекцій – 2 

практичні – 0,5 
лабораторні – 0,5 
самостійна робота - 5 

ПРН5, ПРН8, ПРН9, ПРН18. 
Література: 
[1,2,3,4,5,6,12,21,22,23,24.] 

 
 

Сучасні методи збору і обробки планктону. 

Якісна та кількісна оцінка концентрації 
(біомаси) планктонних організмів. Сучасні 
методи збору і обробки бентосу. Оцінка 

обростань гідроспоруд, біомаси твердого та 
м’якого бентосу. Кількісні та якісні методики 
дослідження бенталі. 

Тема 6. Характеристика життєвих форм гідробіонтів внутрішніх водойм 
України. 

лекцій – 2 
практичні – 0,5 
лабораторні – 0,5 

самостійна робота - 5 
ПРН5, ПРН8, ПРН9, ПРН18. 
Література: 

[1,2,3,4,5,6,12,21,22,23,24.] 
 

Загальна характеристика життєвих форм 
річок, водосховищ, ставів, озер. Фітопланктон, 
зоопланктон і зообентос (розподіл у водоймах, 

склад, сезонна динаміка, біоценози, трофічні 
зв’язки). Роль планктону і бентосу у живленні 
риб. Раціональне використання біологічних 

ресурсів. Продуктивність водойм та шляхи її 
збільшення. Акліматизація гідробіонтів. 
Розвиток аквакультури. Охорона водойм. 

Тема 7. Життєдіяльність гідробіонтів. Водно-сольовий обмін гідробіонтів. 

лекцій – 2 
практичні – 0,5 
лабораторні – 0,5 

самостійна робота - 5 
ПРН5, ПРН8, ПРН9, ПРН18. 
Література: 

[1,2,3,4,5,6,12,21,22,23,24.] 
 

Взаємозв’язок  між водними організмами і 
солями. Значення розчинених солей для 
гідробіонтів. Класифікація організмів по 

відношенню до солоності води. Осмоізоляція. 
Осморегуляція. Виживання гідробіонтів в 
умовах різких змін солоності. Характеристика 

населення водойм різної солоності. 

Тема 8. Газообмін гідробіонтів. 

лекцій – 2 Взаємозв’язок між гідробіонтами та 



практичні – 0,5 
лабораторні – 0,5 

самостійна робота - 5 
ПРН5, ПРН8, ПРН9, ПРН18. 
Література: 

[1,2,3,4,5,6,12,21,22,23,24.] 

 

розчиненими у воді газами. Біогенні та 
абіогенні джерела надходження газів у воду. 

Процеси дихання у водних організмів і будова 
дихальних органів. Адаптація гідробіонтів до 
газообміну через обмін речовин та енергії. 

Стійкість гідробіонтів до дефіциту кисню. 
Задушні явища. 

Тема 9. Вплив температури на життєдіяльність гідробіонтів. 

лекцій – 2 
практичні – 0,5 

лабораторні – 0,5 
самостійна робота - 5 
ПРН5, ПРН8, ПРН9, ПРН18. 

Література: 
[1,2,3,4,5,6,12,21,22,23,24.] 

 

Класифікація гідробіонтів по відношенню до 
температури. Роль темпера 

тури у житті кормових організмів водойм та її 
вплив на ріст, розвиток, форми розмноження, 
обмін речовин, біологічні міграції, циклічність. 

Тема 10. Вплив рН, освітленості та прозорості води на  гідробіонтів. 

лекцій – 2 
практичні – 0,5 
лабораторні – 0,5 

самостійна робота - 5 
ПРН5, ПРН8, ПРН9, ПРН18. 
Література: 

[1,2,3,4,5,6,12,21,22,23,24.] 

 

Вплив реакції водного середовища (рН) на 
характер діяльності гідробіонтів, їх 
виживаємість та межі розподілу.  

Вплив світла на життєдіяльність та розподіл 
гідробіонтів. Біолюмінісцен 
ція, цикломорфоз. Сезонні явища у житті 

водойм. Вертикальні та горизонта 
льні міграції організмів гідросфери. 

Тема 11. Живлення та харчові взаємовідносини організмів гідросфери. 

лекцій – 3 

практичні – 0,5 
лабораторні – 0,5 
самостійна робота - 5 

ПРН5, ПРН8, ПРН9, ПРН18. 
Література: 
[1,2,3,4,5,6,12,21,22,23,24.] 

 

Класифікація водних організмів у 

залежності від характеру їх живлення. 
Трофогенна і трофологічна зони в океані та 
континентальних водоймах. Кормові ресурси, 

кормова база і кормність водойм. Способи 
добування їжі гідробіонтами водойм та 
особливості їх живлення: інтенсивність 

живлення та засвоєння їжі. 
Поведінка водних організмів у внутрішньо-

видових і міжвидових взаємовідношеннях. 

Можливості і методи управління поведінкою 
гідробіонтів. 

Змістовий модуль 2.  
Гідробіологія внутрішніх та континентальних водойм України 
Тема 12. Популяції гідробіонтів, їх відтворення та динаміка. 

лекцій – 3 
практичні – 0,5 

лабораторні – 0,5 
самостійна робота - 5 
ПРН5, ПРН8, ПРН9, ПРН18. 

Література: 
[1,2,3,4,5,6,12,21,22,23,24.] 

Поняття популяції. Структура популяцій: 
чисельність та густота, вікова, статева і 

генеративна структура. Внутрішньо-
популяційні взаємовідношення, їх форми. 
Відтворення і динаміка популяцій гідробіонтів. 

Форми і ритми розмноження, плодовитість, 
народжуваність, смертність, виживаємість. 



 Темп, енергетика росту популяцій. Динаміка 
чисельності і біомаси популяцій. 

 
Тема 13. Гідробіоценози внутрішніх водойм. 

лекцій – 2 
практичні – 0,5 

лабораторні – 0,5 
самостійна робота - 5 
ПРН5, ПРН8, ПРН9, ПРН18. 

Література: 
[1,2,3,4,5,6,12,21,22,23,24.] 

Відміна гідробіоценозів від наземних 
угрупувань. Трофічна структура, трофічні рівні, 

харчові ланцюги, піраміди біомас, чисел, 
енергій. Видова, хорологічна і розмірна 
структура гідробіоценозів. Міжпопуляційні 

відношення у гідробіоценозах. 

Тема 14. Водні екосистеми та їх біопродуктивність 

лекцій – 2 

практичні – 0,5 
лабораторні – 0,5 
самостійна робота - 5 

ПРН5, ПРН8, ПРН9, ПРН18. 
Література: 
[1,2,3,4,5,6,12,21,22,23,24.] 

 

Трансформація речовин, енергії та 

інформації у водних екосистемах. Структура та 
функціональні особливості водних екосистем. 
Динаміка екоси 

стем. Сукцесія як екосистемний процес. 
Автотрофна, первинна, вторинна, 
конструктивна та деструктивна  сукцесії. 

Тема 15. Вплив антропогенного навантаження на екологічний та 

рибогосподарський стан водних екосистем. 

лекцій – 2 

практичні – 0,5 
лабораторні – 0,5 
самостійна робота - 5 

ПРН5, ПРН8, ПРН9, ПРН18. 
Література: 
[1,2,3,4,5,6,12,21,22,23,24.] 

 

Класифікація забруднень та забруднюючих 

речовин. Джерела забруднення. Вплив 
антропогенних забруднень (феноли, СПАР, 

недостатньо очищені стічні води, важкі метали, 

нафтопродукти, пестициди, радіонукліди) на 
життєдіяльність гідробіонтів. Антропогенна 
евтрофікація  і термофіксація водойм.  

Роль гідробіонтів в самоочищенні водних 
екосистем. Біологічне самоочищення водойм. 

Мінералізація органічної речовини, біоседимен-

тація і біологічна детоксикація. Біоіндикація 
забруднення водойм. Токсилогічний контроль. 
Гідробіологічний моніторинг. Методи біологіч-

ного очищення стічних вод. 

Тема 16. Біологічна продуктивність внутрішніх водойм України (річок, озер, 
водосховищ). Їх первинна та вторинна продукція. 

лекцій – 2 
практичні – 0,5 

лабораторні – 0,5 
самостійна робота - 5 
ПРН5, ПРН8, ПРН9, ПРН18. 

Література: 
[1,2,3,4,5,6,12,21,22,23,24.] 
 

Основні поняття про біопродуктивність та 
біопродукцію. Методи визначення первинної та 

вторинної продукції. Основні фактори, 
визначаючі  біологічну продуктивність водойм. 
Величина первинної та вторинної продукції у 

різних водоймах. 

Тема 17. Концепція підвищення біологічної продуктивності водних 
екосистем. 



лекцій – 2 
практичні – 1 

лабораторні - 1 
самостійна робота - 5 
ПРН5, ПРН8, ПРН9, ПРН18. 

Література: 
[1,2,3,4,5,6,12,21,22,23,24.] 
 

Роль біогенних елементів, оптимального 
співвідношення концентрацій азоту та 

фосфору, температурних характеристик, 
величини рН, кисневого режиму, освітленості у 
біопродуктивності водойм. Методи підвищення 

біологічної продуктивності водойм. Розробка 
теорії біологічної продуктивності водних  
екосистем – актуальне завдання гідробіології на 

сучасному етапі. 
 Фактори природного та антропогенного 

впливу на природне відтворення нижчих 

ракоподібних, коловерток, хірономід. Заходи 
для покращення відтворення промислових 
кормових гідробіонтів. 

Тема 18. Гідробіологія річок. 

лекцій – 2 
практичні – 1 

лабораторні - 1 
самостійна робота - 5 
ПРН5, ПРН8, ПРН9, ПРН18. 

Література: 
[1,2,3,4,5,6,12,21,22,23,24.] 

Населення верхів’я, середньої та нижньої 
течії річок (естуаріїв) - планктон, бентос, донні 

та планктонні комплекси населення. 

Тема 19. Гідробіологія озер. 

лекцій – 2 
практичні – 1 
лабораторні - 1 

самостійна робота - 5 
ПРН5, ПРН8, ПРН9, ПРН18. 
Література: 

[1,2,3,4,5,6,12,21,22,23,24.] 

Гідробіологія озер. Їх походження, 
характеристика котловини, пелагіалі, бенталі, 
літоралі, субліторалі, профундалі. Кормність 

озер та їх мешканці. 

Тема 20. Гідробіологія водосховищ. 

лекцій – 2 
практичні – 1 

лабораторні - 1 
самостійна робота - 5 
ПРН5, ПРН8, ПРН9, ПРН18. 

Література: 
[1,2,3,4,5,6,12,21,22,23,24.] 

 

Гідробіологія водосховищ. Величина, 
гідроморфодинамічні ознаки – пригреблева 

ділянка з уповільненим водообміном, 
проміжна ділянка середніх глибин з нестійкою 
течією і газовою стратифікацією, мілководна 

верхня ділянка зі значною течією. Планктон та 
бентос водосховищ, кількість продукції. 

Тема 21. Гідробіологія ставів. 

лекцій – 2 
практичні – 1 
лабораторні - 1 

самостійна робота - 5 
ПРН5, ПРН8, ПРН9, ПРН18. 
Література: 

[1,2,3,4,5,6,12,21,22,23,24.] 

Гідробіологія ставків. Гідрохімічний та 
гідробіологічних режими, кормові гідробіонти, 
рибопродуктивність. 

Тема 22. Гідробіологія Чорного та Азовського морів. 

лекцій – 3 
практичні – 1 

Мофометричні характеристики, фітоп-
ланктон, зоопланктон, зообентос. Донні 



лабораторні - 1 
самостійна робота - 5 

ПРН5, ПРН8, ПРН9, ПРН18. 
Література: 
[1,2,3,4,5,6,12,21,22,23,24.] 

 

комплекси Чорного та Азовського морів морів 
(морських трав, скель, піщаних та мулистих 

узбереж, ракушняку, мідійного та 
фазеолінового мулу, заростей філофори, 
іхтіофауна). 

Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 

 

Складові навчального компонента сприяють формуванню універсальних навичок, 

які дозволяють швидко адаптуватися до нових умов, змінювати сферу зайнятості, 

вирішувати нестандартні завдання у виробничій сфері та охороні довкілля: 
критичне мислення, екологічна грамотність, допитливість, цілеспрямованість, 
наполегливість, командна робота, відповідальність, креативність, самонавчання 
для професійного та особистісного зростання. 

Форми та методи навчання 

 

вивчення дисципліни досягається інформаційним, ілюстративним та проблемним 

методами навчання. 
- лекції супроводжуються демонстрацією схем, таблиць з мультимедійним 

супроводом. На практичних заняттях розглядаються та розв’язуються 

задачі, наближені до реальних ситуацій: використовується роздатковий 
матеріал (наочність) для формування у студентів системного мислення, 
розвитку пам'яті; 

-  проводиться дискусійне обговорення проблемних питань; 
-  задаються провокаційні питання. 

Навчання супроводжується опрацюванням нормативної, навчальної літератури, а 

також періодичних видань. 
При викладанні навчальної дисципліни для активізації навчального процесу 
передбачено застосування сучасних навчальних технологій, таких, як: проблемні 

лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, метод мозкового штурму, метод 
обговорення тематичних зображень, метод "переваги та недоліки", метод "Робота 
в мережі", ділові ігри, екскурсійні заняття. 

Проблемні лекції спрямовані на розвиток логічного мислення студентів. Коло 
питань теми лекції обмежується двома-трьома ключовими моментами, увага 
студентів концентрується на матеріалі, який не знайшов відображення в 

підручниках, використовується досвід закордонних навчальних закладів з 
роздаванням студентам під час лекції друкованого матеріалу та виділенням 
головних висновків з питань, що розглядаються. 

Після висвітлення проблеми (при використанні проблемних лекцій) або стислого 
викладання матеріалу (при використанні міні- лекцій) студентам пропонується 
об'єднуватися у групи по 2 – 3 осіб і презентувати наприкінці заняття своє бачення 

та сприйняття матеріалу. 
Презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються для представлення 
певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконання індивідуальних 

завдань. Однією з позитивних рис презентації та її переваг за умови використання 
в навчальному процесі є обмін досвідом, який здобули студенти під час роботи в 
певній малій групі. 

Семінари-дискусії передбачають обмін думками та поглядами учасників щодо 
даної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати погляди і 



переконання, виробляють вміння формулювати думки и висловлювати їх, вчать 
оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів. 

Ділові та рольові ігри – форма активізації студентів, внаслідок якої вони задіяні в 
процесі інсценізації певної виробничої ситуації в ролі безпосередніх учасників 
подій. 

Обговорення тематичних зображень дає змогу візуально сприймати інформацію, 

сприяє розвитку асоціативного мислення та кращому засвоєнню матеріалу. 

Засоби навчання. Під час лекційних та практичних занять застосовуються 

мультимедійний проектор, ноутбук, телевізор,  бібліотечні та інтернет фонди, 

Google таблиці і Google-форми (корпоративна підписка), навчальні посібники, 
монографії, наукові та популярні статті. Студенти використовують методичний 
матеріал, підготовлений викладачем: презентації, конспекти лекцій, методичні 

вказівки до практичних і лабораторних занять і самостійної роботи. 

Порядок та критерії оцінювання 

 

Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно засвоїти теоретичний 

матеріал та здати модульні контролі знань, а також вчасно виконати практичні 
завдання. В результаті можна отримати такі обов’язкові бали: 

– 60 балів - за вчасне та якісне виконання завдань практичних занять та інших 

поточних завдань, що становить поточну (практичну) складову його оцінки;  

– 40 балів – модульні контролі (20+20). Всього 100 балів. 

Додаткові бали студентам також можуть бути зараховані за конкретні пропозиції з 

удосконалення змісту навчальної дисципліни. Положення про семестровий 
поточний та підсумковий контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/. 

Модульний контроль проходитиме у формі тестування на університетській 
платформі MOODLE. 

Положення про семестровий поточний та підсумковий контроль навчальних 
досягнень здобувачів вищої освіти http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/. 
Додаткові бали студенти можуть отримати за наступні  активності: 

- підготовка презентації, коротке повідомлення на тематику курсу – 1 бал; 
- виступ на науковій конференції за темою дисципліни, публікація тез чи наукової 
статті – 3 бали; 

- участь у Всеукраїнській студентській Олімпіаді - 3 бали; 
- участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт - 3 бали. 

Поєднання навчання та досліджень 

 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/


Під час навчання студенти мають змогу долучитися до кафедральної наукової 

тематики, досліджень проблем рибного господарства і аквакультури із подальшим  
представленням результатів на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових 
робіт, конкурсах, наукових публікаціях, зокрема у Віснику НУВГП, круглих столах 

та конференціях університетського, регіонального та всеукраїнського рівнів.  
З вимогами участі і оформлення робіт можна ознайомитись на сторінці сектору 
наукової роботи студентів https://nuwm.edu.ua/naukova-dijaljnistj/stud-science, і на 

сторінці оголошень https://nuwm.edu.ua/university/ads/nov202009041041. 
В освітньому процесі використовуються отримані індивідуальні та колективні 
наукові досягнення лектора, що мають відношення до змісту освітньої компоненти.  

Інформаційні ресурси 

Основна література 

1. Пінкіна Т.В. Гідробіологія. Практикум. – Житомир.- 2010.-184с.  

2. Килимник А.Н. Методическое руководство для летних практик и лабораторных 

работ по гидробиологии, гидроэкологии.- Одесса, ОГЭУ, 2006.-246с. 

3. Березина Н.А. Гидробиология.- М.: Легкая и пищевая промышленность.-1984.-
360с. 
4. Жадин В.И. Методы гидробиологического исследования. – М.: Высшая школа.-

1960. 191с. 
5. Кражан С.А., Лупачева Л.И. Естественная кормовая база водоемов и методы ее 
определения при интенсивном ведении рыбного хозяйства. (справочный материал 

для работников прудовых хозяйств УССР). – Львов: УААН. – 1991.-102с. 
Допоміжна 

6. Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР. Под 
ред. Л.А. Кутиковой, Я.И. Старобогатова.- Л.: Гидрометеоиздат. – 1977.-508с. 

7. Определитель фауны Черного и Азовского морей. Под. ред. Мордухай-
Болтовский Ф.Д.- К.: Наукова думка. - Т.1.- 1968.-436с.; Т.2-1969.-532с.; Т.3-1972.-
336с. 

8. Родина А.Г. Методы микробиологического исследования водоемов ((Жизнь 
пресных вод СССР. - М.- Л,: Изд-во АН СССР.- 1956.-т.4.-с.28-32. 
9. Федченко Б.А. Высшие растения ((Жизнь пресных вод СССР. - М.-Л,: Изд-во АН 

СССР.- 1949.-т.2.-с.311-338.  
10. Киселев И.А. Планктон морей и континентальных водоемов. Л.: Наука. 1969. 
657с. 

11. Мордухай-Болтовский Ф.Д. Материалы к среднему весу водных 
беспозвоночных бассейна Дона. М.: Изд-во АН СССР.-1954.-с.223-241. 
12. Проблемы гидробиологии внутренних вод. - М.: Изд-во АН СССР.-1954.-с.283-

341. 
13. Киселев И.А. Методы исследования планктона (Жизнь пресных вод СССР. -
1956. –т.4.-ч.1.-с.183-265.) 

14. Катанская В.М. Высшая водная растительность континентальных водоемов 
СССР. Методы изучения. – Л.: Наука.-1981.-187с. 
15. Кузьмин Г.В. Фитопланктон (Методика изучения биогеоценоза внутренних 

водоемов.-М.: Наука.-1975.-с.73087. 
16. Богатова И.Б. Рыбоводная гидробиология.- М.:Пищевая промышленность.-
1980.-360с. 

Електронні ресурси 

https://nuwm.edu.ua/naukova-dijaljnistj/stud-science
https://nuwm.edu.ua/university/ads/nov202009041041


17. Інститут рибного господарства НААНУ. http://if.org.ua/index.php/uk/. 
18. Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України.  

19. Сайт журналу «Рибогосподарська наука України». [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://fsu.ua/index.php/uk/arkhiv-zhurnalu. 
20. Новини рибальства http://www.fishnews.ru. 

Методичні вказівки 
21. 05-03-66 Сондак, В. В., Трушева, С. С. (2019) Методичні вказівки до виконання 
курсового проекту з навчальної дисципліни «Гідробіологія» для здобувачів вищої 

освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та 
аквакультура» денної і заочної форм навчання. Режим доступу:  
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17721 

22. 05-03-68 Сондак, В. В., Хижняк, М. І. (2019) Методичні вказівки до виконання 
лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Гідробіологія» для здобувачів вищої 
освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та 
аквакультура» денної і заочної форм навчання. Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17720 
23. 05-03-94 Сондак, В. В., Трушева, С. С. (2020) Методичні вказівки до виконання 

практичних робіт з навчальної дисципліни «Гідробіологія» для здобувачів вищої 
освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водні 
біоресурси та аквакультура» спеціальності 207 «Водні біоресурси та 
аквакультура» денної і заочної форм навчання. Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18120 

24. Пакети тестових завдань з кожної теми та в цілому по всьому курсу 

дисципліни. 

Дедлайни та перескладання 

Оголошення стосовно дедлайнів здачі частин навчальної дисципліни публікуються 
на сторінці даної дисципліни на платформі MOODLE за календарем: 
https://exam.nuwm.edu.ua/enrol/index.php?id=871 

Терміни здачі проміжних контрольних модулів та підсумковий контроль (екзамен) 
встановлені згідно Положення про семестровий поточний та підсумковий контроль 
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти. Посилання:  

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/. 
 Перездача модулів відбувається відповідно до правил ННЦНО, оголошення про 
перездачу https://exam.nuwm.edu.ua/mod/forum/view.php?id=1. 

Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних 
причин (наприклад, лікарняний). 
Ліквідація академічної заборгованості та повторне вивчення дисципліни згідно з 

«Порядком ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП». Посилання: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. 
У разі незгоди студента з результатами оцінювання, в день здачі заліку в деканат 

ННІАЗ подається апеляційна скарга, де аргументовано викладено суть питання. 

До скарги додається роздрукований варіант всіх відповідей цього студента під час 

виконання спроби. Директор ННІ скликає апеляційну комісію щодо розгляду скарги 

на яку запрошується студент та представник ННЦНО, згідно Порядку звернень 

здобувачів вищої освіти та інших осіб, які навчаються в Національному 

університеті водного господарства та природокористування 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15467/. 

Неформальна та інформальна освіта 

Студенти мають право на перезарахування результатів навчання набутих у 
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неформальній та інформальній освіті згідно відповідного положення  
http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/. 

Зокрема, відкритий онлайн курс на платформі Coursera «Ведення бізнесу в Європі 
/ Doing Business in Europe, який присвячений Європа є головним світовим 
торговим партнером, а також місцем набуття значного ділового досвіду. З цієї 

причини, цей курс був розроблений з метою пояснення правил ведення бізнесу в 
Європі. Потребує приблизно 5 год. на виконання., як частина освітньої компоненти 
(у випадку отримання сертифікату). Посилання: https://ru.coursera.org/learn/doing-

business-in-europe. 

Практики, представники бізнесу, фахівці, залучені до викладання 

Немає 

Правила академічної доброчесності 

Принципи академічної доброчесності на сайті НУВГП «Відділ якості освіти»:  

https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj, зокрема, Кодекс честі студента: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4917/. Заборонено списування та обговорення з 
одногрупниками питань під час проведення усіх контрольних заходів, модульного і 

підсумкового контролів. У випадку виявлення порушень студент позбавляється 
права подальшого виконання завдань, до зниження оцінки або не зарахування 
цілого курсу і повторного вивчення освітньої компоненти.  

Інформація про академічну доброчесність, плагіат наведена на сайтах НАЗЯВО 
https://naqa.gov.ua/; НУВГП на сторінці «Якість освіти»: 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj. 

Вимоги до відвідування 

Пропуски занять без поважних причин повинні бути відпрацьовані.  

Графіки консультацій, під час яких можна відпрацювати пропуски, публікуються на 

сторінці кафедри водних біоресурсів: https://nuwm.edu.ua/nni-az/kaf-vb/hrafik-

konsultatsii. 

За наявності засвідченої медичної довідки студент звільняється від відпрацювання 

пропущених практичних занять. Пропущені лекції опрацьовуються студентами 
самостійно на навчальній платформі на сторінці освітньої 
компоненти.https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=839#section-7 

Студенти можуть використовувати на заняттях мобільні телефони і ноутбуки 
виключно для пошуку та опрацювання інформації щодо освітньої компоненти та 
розрахунку задач, крім часу проведення контрольних заходів. 

Оновлення 

Викладач з власної ініціативи щорічно оновлює зміст освітньої компоненти з 
використанням інформації про нові наукові відкриття та досягнення у галузі 

організації бізнесу в рибництві, які стосуються бізнесу, економіки, підприємницької 
діяльності. До оновлення змісту освітньої компоненти можуть долучитися студенти 
та зовнішні стейкхолдери, надаючи пропозиції лектору.  

Пропозиції стейкхолдерів розглядаються на засіданні кафедри водних біоресурсів і 
Раді з якості ННІАЗ та в разі їх відповідності програмним результатам навчання за 
стандартом вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 20 – Аграрні 

науки та продовольство, спеціальності 207 Водні біоресурси та аквакультура 
враховуються при оновленні силабусу та викладанні. 
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Обґрунтована ініціатива студентів щодо оновлення курсу, підготовки презентацій 
для занять, перекладу актуальних фахових наукових статей за темою для 

завантаження на сторінку навчальної платформи може бути підставою для 
отримання додаткових балів. Певні ідеї та рекомендації щодо внесення необхідних 
змін до курсу студенти можуть висловлювати під час анонімного анкетування про 

якість освіти вкінці  семестру. 

Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 

Здобувачі вищої освіти можуть користуватися міжнародними інформаційними 

ресурсами та базами даних: 
1. International Union for Conservation of Nature and Natural Resource. URL: 
http://www.iucnredlist.org. 

2. Google Scholar: https://scholar.google.com/ 
3. Elsevier/ Sciencedirect: https://www.elsevier.com/  
4. Fricke R., Eschmeyer W. N., Fong J. D. Eschmeyer's Catalog of Fishes.  URL: 

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/asp. 
5. Pauly D. Fish Base / D. Pauly, R. Froese // Leibniz Institute of Marine Sciences. 
URL: http://www.fishbase.org. 

6. https://www.sciencedirect.com/ ResearchGate: https://www.researchgate.net/ 
 

 
Лектор  В.В. Сондак,  

доктор  біологічних наук, професор  
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