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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 

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

Метою курсу є надання студентам всебічних теоретичних і практичних знань 
при опрацюванні учбового матеріалу із загальної патології, які забезпечать 
засвоєння основних положень методів і заходів попередження хвороб риб. 

В результаті вивчення дисципліни «Санітарія та гігієна в рибництві» студент 
повинен знати:  

- загальні положення основних профілактичних заходів, які проводяться у 
рибництві. 

- основні гідрохімічні показники водойм, які забезпечують вирощування 
здорової риби. 

- заходи, які попереджують виникнення заразних хвороб у ставкових 
господарствах. 

-  основні методи діагностики заразних захворювань риб. 
- способи дезінфекції і дезінвазії рибогосподарських водойм, сучасні засоби  

дезінфекції і дезінвазії. 
- лабораторні методи дослідження риби (фізико – хімічні, біохімічні, 

мікробіологічні, іхтіопатологічні ). 
За результатами вивчення курсу «Санітарія та гігієна в рибництві» студент 

повинен вміти:  
Розробити, організувати і провести комплекс рибницько-меліоративих, 
ветеринарно-санітарних, лікувально-профілактичних заходів, необхідних для 
забезпечення благополуччя рибницьких господарств  від заразних захворювань. 
Оволодіти основними методами обстеження, контролю і профілактики рибницьких 
господарств з метою попередження занесення збудників заразних хвороб риб. 

Посилання на розміщення  освітнього компоненту  на навчальній платформі 
Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=881 

Компетентності  
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Навчальна дисципліна «Санітарія та гігієна в рибництві» формує наступні загальні, 
фахові  та предметні компетентності: 

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; 

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-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-9. Здатність сприймати нові знання в галузі водних біоресурсів та 

аквакультури та інтегрувати їх з наявними. 

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-13. Знати та розуміти елементи рибництва (гідроекології, гідротехніки з 

основами проектування рибницьких підприємств, генетики, розведення та 

селекції, годівлі риб, іхтіопатології, економіки рибницьких підприємств); 

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 

Загальна кількість годин, відведена на вивчення курсу становить 150 годин. 
 З них: лекцій – 24 год,  практичних  – 16 год, лабораторних – 16,   

самостійна робота – 94 год 

Методи та технології 
навчання 

Лекції із застосуванням пояснювально-ілюстративного 
методу, мультимедійних презентацій, роздаткового 

матеріалу, таблиць. Методи дискусії, дебатів та 
презентацій. 

Засоби навчання 
Мультимедіа - проекційна апаратура, роздаткові друковані 

матеріали, бібліотечні та інтернет фонди із  санітарії та гігієни 
в рибництві, Google таблиці і Google-форми 
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ЗМІСТОВІ МОДУЛІ, ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ, 

 ПРАКТИЧНИХ І ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

Змістовий модуль 1 
Рибницько – меліоративні заходи в ставовому рибництві. 

Тема 

Кількість годин, 
результати 

навчання, література 
Опис теми 

ТЕМА 1. Вступ до дисципліни. Вода — середовище для життя риб. 

лекції - 2;  ;  
практичні - 2;  
самостійна робота - 8 
ПРН5; ПРН13; ПРН18. 
Література: [1, 2,3,4, 
10,15,16] 

Вступ до дисципліни. Вода — середовище для життя риб. 
Вода — найважливіший продукційний чинник серед інших у 
ставовому господарстві.  

Обладнання, правила роботи та техніка безпеки в 
лабораторіях для дослідження риби.  

ТЕМА 2. Стави – виробнича база рибоводних господарств. 

лекції - 2;   
практичні –4   
самостійна робота - 10 
ПРН5; ПРН13; ПРН18. 
Література: [1,2,3,5, 
6,15,16] 

Стави – виробнича база рибоводних господарств. Є 
стави комплексного використання (в селах) і декоративні (в 
парках). Вони бувають руслові, або балочні, і одамбовані. 

Мікрофлора риб та санітарія водойм.  
Відбір риб за ознаками стійкості до хвороб. 

ТЕМА 3. Санітарно гігієнічні наслідки евтрофування вод. Групи 
токсикантів, шляхи надходження токсичних речовин у водне середовище. 

лекції - 2;   
практичні –2 
самостійна робота - 8 
ПРН5; ПРН13; ПРН18. 

Література: [2,4,6,11, 

15,16] 

Антропогенне евтрофування та забруднення води - це 
основні процеси, що викликають деградацію річок, 
водосховищ, озерних систем і погіршення якості води. Хоча 
головною причиною обох процесів є відходи господарської 
діяльності, що надходять у водойми з водозбору, кожний з 
процесів має свою специфіку. 

Характеристика джерел забруднення води. 
 

ТЕМА 4.  Ветеринарно - санітарна експертиза риб та рибопродуктів. 
Ветеринарно – санітарна експертиза хворої риби. 
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лекції - 2;   
лабораторні  - 2;  
самостійна робота - 8 
ПРН5; ПРН13; ПРН18. 
Література: 
[1,2,3,4,5.6,7,8,9,10 
15,16] 

 Риба та морепродукти відіграють важливу роль у 
вирішенні проблеми постачання населення планети 
тваринним білком. Незважаючи на достатньо великі запаси 
рибної сировини у Світовому океані, вміст риби у раціонах 
харчування населення України недостатній. Споживання 
риби і рибопродуктів, згідно з фізіологічними нормами 
харчування, має складати близько 18 кг за рік на одну 
людину, а фактично складає тільки 4-6 кг.  

ТЕМА 5. Ветеринарно – санітарні протиепізоотичні та протиепідемічні 
оздоровчі заходи у рибогосподарствах. 

лекції - 2;   
лабораторні  - 1;  
практичні – 4 
самостійна робота - 8 
ПРН5; ПРН13; ПРН18. 
Література: 
[1,2,3,4,5.6,7,8,9,10 
15,16] 

Основним джерелом заразного початку при інвазійних і 
інфекційних хворобах є хворі і перехворівші риби, їх 
виділення і трупи риб. Крім цього, велику небезпеку 
занесення у водоймище збудників хвороби представляють 
також і ті види риб, а також інші гідробіонти (кормові 
безхребетні), які самі не хворіють тією або іншою хворобою 
(наприклад, рослиноїдні риби білий амур, товстолобик, 
щука і деякі інші види риб не хворіють запаленням 
плавального міхура і аеромонозом (краснухою), але 
знаходячись в контакті з хворими коропами в 
неблагополучному ставку, можуть бути носіями заразного 
початку. При перевезенні таких риб в благополучні водойми 
існує реальна небезпека занесення разом з ними збудників 
небезпечних хвороб.  

Створення в ставках оптимальних зоогігієнічних умов. 
Оптимальні зоогігієнічні умови в ставах. 

ТЕМА 6. Профілактична дезінвазія і дезінфекція ставів і рибного інвентарю. 
Профілактичне рибницько – епізоотичне обстеження вирощуваних риб. 

лекції - 2;   
лабораторні  - 1;  
практичні –  4 
самостійна робота - 8 
ПРН5; ПРН13; ПРН18. 
Література: 
[1,3,4,6,11,12, 
13,15,16] 

В профілактиці заразних захворювань риби важливе 
значення мають дезінфекція і дезінвазія водоймищ, знарядь 
лову, інвентарю, живорибної тари, які направлені на 
боротьбу і знищення як збудників інфекційних хвороб, так і 
проміжних господарів паразитів і ворогів риб. 

При цьому контролюють ріст, а також проводять клінічний 
огляд і вибірковий паразитологічний і патологоанатомічний 
розтин риб. Літування ставів. 

Змістовий модуль 2 

Ветеринарно – санітарні вимоги та норми в рибництві. 
Агромеліоративні заходи. 

ТЕМА 7. Удобрення ставів органо – мінеральними сумішами та зеленою 
рослинністю. 
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лекції - 2;   
лабораторні  - 2;  
самостійна робота - 8 
ПРН5; ПРН13; ПРН18. 
Література: [1,2,3,4, 
6,11,15,16] 

  Удобрення рибницьких ставів дозволяє не тільки 
збільшити вихід рибної продукції з одиниці площі, але і 
створити умови, які підвищують резистентність риб. 

Зміст ветеринарно – санітарного паспорту рибницького 
господарства. 
Агромеліоративні заходи. 

ТЕМА 8. Ветеринарно – санітарні вимоги до транспортування, зберігання та 

реалізації риби та рибопродукції в торговій мережі. 

лекції - 2;   
лабораторні  - 2;  
самостійна робота - 8 
ПРН5; ПРН13; ПРН18. 
Література: [1,2,4,5, 
6,7,11] 

  Жива риба поступає із рибницьких господарств в пункти 
споживання в основному восени, а дика, добута в річках і 
озерах, головним чином у весняну і осінню пору. Товарну 
живу рибу підрозділяють на: рибу рибницьких господарств, 
так звану ставову або культурну рибу. 
Як здійснювати нагляд за транспортуванням живої риби. 

ТЕМА 9. Попередження занесення у ставки сміттєвої, дикої риби і інших 
гідробіонтів – носіїв збудників заразних хвороб. 

лекції - 2;   
лабораторні  - 2;  
самостійна робота - 8 
ПРН5; ПРН13; ПРН18. 
Література: [ 1,4,5,6, 
12, 15,16] 

  Найбільш ефективними і доступними засобами 
недопущення заходу у рибні стави сміттєвої риби і жорсткої 
або твердої фауни – шкідників і ворогів риб і проміжних 
господарів деяких паразитів, є різного роду загороджуючи 
решітки, так звані рибосміттєвловлювачі, які встановлюють 
на шляху надходження води в стави.  

Санітарна оцінка риби при інфекційних хворобах. 
Загальні методи діагностики хвороб. Комплексна 
діагностика та її схема. 

ТЕМА 10. Лікувально – профілактичні заходи. Профілактичні обробки риб 
весною та восени за пересадок. 

лекції - 2;   
лабораторні  - 2;  
самостійна робота - 8 
ПРН5; ПРН13; ПРН18. 
Література: [ 1,4,5,6,7, 
8, 15,16] 

  Профілактичний протипаразитарній обробці підлягають 
ставкові риби всіх видів і вікових груп двічі: весною – під час 
розвантаження зимувальних ставів і зарибленні нагульних 
водойм та восени – перед посадкою риби в зимувальні 
стави, а також в разі завезення рибо посадкового матеріалу 
і племінних риб з іншого господарства.  

Профілактичні заходи під час проведення нерестової 
кампанії та зоотехнічні норми посадки риб в стави. 
Полікультура в рибництві. 

Основні методи діагностики отруєнь риб. 
 

ТЕМА 11. Лікувально – профілактичні заходи. Профілактична обробка риб за 
перевезень. Профілактична обробка риб у ставах влітку та взимку. 
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лекції - 2;   
лабораторні  - 2;  
самостійна робота - 8 
ПРН5; ПРН13; ПРН18. 
Література: [ 1,2,3, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16] 

  За перевезень рибопосадкового матеріалу та риб інших 
вікових груп доцільним є проведення профілактичної 
обробки в лікувальних розчинах безпосередньо в 
транспортній тарі, що виключає необхідність обробки в 
стаціонарних ваннах на місці відправлення або отримання. 

Як провести комплексну токсикологічну оцінку різних 
хімічних речовин. Складіть схему діагностики отруєнь. 

 

ТЕМА 12. Імунопрофілактика хвороб риб. Санітарна оцінка риби. 

Ветеринарно – санітарні вимоги при забрудненні риби радіонуклідами та 

отруєння риби токсичними речовинами 

лекції - 2;   
лабораторні  - 2;  
самостійна робота - 8 
ПРН5; ПРН13; ПРН18. 
Література: [ 1,2,3, 
10, 11.] 

Рибницький досвід і експериментальні дослідження 
показують, що у риб після перенесених хвороб 
розвивається підвищена стійкість до повторного 
захворювання.  

Риби можуть бути заражені паразитами, які викликають у 
них, як інвазійні, так і інфекційні хвороби. Окрім паразитів, 
небезпечних тільки для риб, у них знаходять і личинкові 
стадії гельмінтів, статевозрілі форми яких живуть в 
кишечнику, печінці і нирках людини, а також свійських і 
диких ссавців і деяких птахів. 

Санітарна оцінка риби при інфекційних хворобах. 
Класифікація джерел забруднення водойм і хімічний 

склад стічних вод. Ветеринарно – санітарні вимоги при 
забрудненні риби радіонуклідами та отруєння риби 
токсичними речовинами. 
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Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 

Санітарія та гігієна в рибництві – є однією із ключових дисциплін у навчанні 

майбутніх іхтіологів-рибоводів. Ця дисципліна дає знання майбутнім спеціалістам 

про створення в рибогосподарських водоймах стійкого епізоотичного і 

токсикологічного благополуччя забезпечення оптимальних екологічних і 

зоогігієнічних умов середовища на всіх етапах репродукції риби. 

Тенденції впровадження сучасних технологій ставового рибництва які не можуть 

успішно проходити без підвищення загальної рибоводної та ветеринарно-санітарної 

культури цієї галузі тваринництва. Розвиток та підвищення рибопродуктивності 

водоймищ без постійної та активної профілактики заразних хвороб риб.  

Форми та методи навчання 

Формами теоретичного навчання є лекції та практичні та лабораторні заняття. 
Лекції із застосуванням пояснювально-ілюстративного методу, мультимедійних 
презентацій, роздаткового матеріалу, таблиць. На практичних заняттях 
використовуються методи дискусії, дебатів та презентацій. Пропонується 
обговорення проблемних питань, наприклад, «Санітарна оцінка риби за інвазійних 
хвороб», «Клінічні ознаки вірусних захворювань», «Санітарна оцінка риби за 
радіаційного ураження», «Клінічні ознаки вірусних захворювань», «Санітарна оцінка 
риби за токсикологічного ураження»,  тощо. Для отримання додаткових балів 
студенти мають можливість публічного виступу із презентацією за обраною темою в 
межах освітньої компоненти, оформити і написати статтю під керівництвом 
наукового керівника в студентський науковий вісник НУВГП. 
Формою професійного навчання є практичні та лабораторні заняття, які 
проводяться у спеціалізованій аудиторії кафедри водних біоресурсів обладнаних 
стендами та плакатами. 
Використовується дослідницький метод під час виконання студентами 
індивідуальних завдань. Залучення студентів до науково-дослідної роботи кафедри, 
підготовки наукових статей та доповідей на наукових конференціях та круглих 
столах. 
Засоби навчання. Під час лекційних та практичних занять застосовуються 
мультимедійний проектор, ноутбук, бібліотечні та інтернет фонди з зоології 
хордових, анатомії та фізіології риб, 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 занять. 
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Порядок та критерії оцінювання 
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Форми контролю в розрізі курсу передбачають: усне опитування, перевірку звітів 
виконання практичних робіт, комп’ютерне тестування.  

Освітня компонента закінчується заліком\іспитом, сумуються бали за виконання 
практичних\лабораторних і самостійних робіт  (60 балів в цілому) . 

Результати складання двох модульних контролів (20 + 20 = 40 балів) впродовж 
семестру можуть бути зараховані як результат заліку у випадку вчасного і 
успішного їх складання. 

Всього максимально 100 балів. Для успішної здачі сума за поточний контроль 
повинна бути не більшою 60 балів. 

Модульні контролі проходять у формі тестування на університетській навчальній 
платформі MOODLE. 

Проміжний (поточний) контроль здійснюється на навчальній платформі 
НУВГП у вигляді двох модулів. 

Поточний модульний контроль №1 складається з 24 випадкових тестових 
завдань трьох рівнів складності: 1 рівень (обрати одну правильну відповідь серед 
запропонованих): 20 х 0,5 балів = 10 балів; 2 рівень (обрати одну, дві і більше 
правильних відповідей серед запропонованих, встановити не правильне 
твердження серед запропонованих): 3 х 2,0 балів = 6 балів; 3 рівень (з’ясувати 
назву і функцію сполуки за зображенням, задача - розрахувати вміст білка в тілі 
мігруючого виду риб до та після нересту): 1 х 4,0 бали = 4 бали. 

Поточний модульний контроль №2 складається з 24 випадкових тестових 
завдань трьох рівнів складності: 1 рівень (обрати одну правильну відповідь серед 
запропонованих): 20 х 0,5 балів = 10 балів; 2 рівень (одну, дві і більше правильних 
відповідей серед запропонованих, встановити не правильне твердження серед 
запропонованих, встановити відповідність, задача на тривалість інкубації ікри): 3 х 
2,0 балів = 6 балів; 3 рівень (встановити не правильне твердження серед 
запропонованих): 1 х 4,0 бали = 4 бали. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
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Поєднання навчання та досліджень 

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 та 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. 
Здобувачі вищої освіти залучені до реалізації наукових тем досліджень в процесі 
роботи із продукцією рибництва, стандартами, наказами, законодавчою базою, для 
отримання індивідуальних вихідних даних до виконання практичних\лабораторних 
робіт, а також у разі вибору теми випускової кваліфікаційної роботи, або включення 
до її змісту окремих розділів відповідно тематики курсу -  Зоологія безхребетних та 
хордових. 
В освітньому процесі використовуються отримані індивідуальні та колективні наукові 
досягнення лектора, що мають відношення до змісту освітньої компоненти: 
1) Гроховська Ю.Р., Полтавченко Т.В., Парфенюк І.О. Крустацеози як показник 
екологічного стану поверхневих вод та безпечності продукції рибництва. Сучасні 
проблеми теоретичної і практичної іхтіології: Матеріалі X міжнародної іхтіологічної 
науково-практичної конференції (Київ, 19–21 вересня 2017 р.). Херсон: ФОП Грінь 
Д.С., 2017. 81–86 с. 
2) Войціцький В.М., Хижняк С.В., Мідик С.В., Полтавченко Т.В. Алгоритм прийняття 
рішення щодо контрзаходів у разі забруднення екотоксикантами довкілля. 
Екологічні науки (науково-практичний журнал). Київ. ДЕА. 2020. №2 (29).Т. 1. С. 129-
132; 
3) Полтавченко Т.В.; Буднік З.М., Стецюк Л.М., Антонюк Р.А. Екологічні аспекти 
поширення трематодозів іхтіофауни Млинівського водосховища. // Вісник НУВГП 
Серія «Сільськогосподарські науки» 2021. Випуск 2 (94). С. 14-25; 
4) Grokhovska Y.R., Parfeniuk I.O., Konontsev S.V, Poltavchenko T.V. Analysis of 
surface water quality and crustacean diseases in fish (the Ustya River basin, Ukraine). 
Ukrainian Journal of Ecology. 2021. Vol. 11(1), Р. 94-102. DOI 10.15421/2021_14.; 
 

Інформаційні ресурси 

https://nuwm.edu.ua/naukova-dijaljnistj/stud-science
https://nuwm.edu.ua/university/ads/nov202009041041
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Основна література 
1. 1. Санітарія та гігієна в рибництві. Лабораторний практикум ТВ Полтавченко, НМ 

Богатко, ІО Парфенюк - Рівне: НУВГП, 2016.-120с; 
2. Сніжко С.І. Оцінка та пргнозування якості природних вод. – К.: “Ніка-Центр”, 

2001. – 262 с; 
3. Микитюк П.В. Технологія переробки риби. – К.: Бібліотека ветеринарної 

медицини,1999. – 127 с; 
4. Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації 

продуктів тваринництва /О.М.Якубчак, В.І.Хоменко, С.Д.Мельничук та ін.; За ред. 
О.М.Якубчак, В.І.Хоменко. – К.: ТОВ «Біопром», 2005. – 800 с. 

5. Давидов О.М. Ветеринарно-санітарний контроль у рибництві: посібник /О.М. 
Давидов ,Ю.Д.Терміханов.-К.:Фірма «ІНКОС»,2004.-144с. 

6. Ковбасенко В.М. Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і 
стандартизації продуктів тваринництва : навчальний посібник: В 2-х томах. – К.: 
Фірма «Інкос», 2006.- Т.2.- 536 с.; 

7. Секретарюк К.В., Данко М.М., Стибель В.В. Ветеринарна санітарія і гігієна в 
рибництві. – М., 2002. – 177 с. 

Допоміжна 

8. Закон України «Про ветеринарну медицину». Закон України про 

відповідальність підприємств, установ та організацій за порушення законодавства 

про ветеринарну медицину (офіційне видання) – К. 04.02.2021 – 40с. 

9. Микитюк П.В., Якубчак О.М. Хвороби прісноводних риб, - К.:Урожай, 1992, -187с 

10. Секретарюк К.В., Божик В.Й., Стрижак О.І. Основні хвороби ставових риб. – 

Львів.: ВП»МП».-2001, -110с. 

Електронні ресурси 
11.Інститут рибного господарства НААНУ https://if.org.ua/index.php/uk/. 
12.Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України. Перегляд за 
темами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/236. 
13. Сайт журналу «Рибогосподарська наука України». [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://fsu.ua/index.php/uk/arkhiv-zhurnalu. 
14. Новини рибальства http://www.fishnews.ru. 

Методичне забезпечення 
15. 05-03-70 Полтавченко, Т. В. (2019) Методичні вказівки до виконання 

лабораторних робіт з дисципліни «Санітарія та гігієна в рибництві» 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/15061 

16. 05-03-71 Полтавченко, Т. В. (2019) Методичні вказівки до виконання 
лабораторних робіт з дисципліни «Санітарія та гігієна в рибництві» 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/15064 

  

Дедлайни та перескладання 

https://if.org.ua/index.php/uk/
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/236
http://fsu.ua/index.php/uk/arkhiv-zhurnalu
http://www.fishnews.ru/
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15061
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15064
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15064
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Оголошення стосовно дедлайнів здачі частин навчальної дисципліни публікуються 
на сторінці даної дисципліни на платформі MOODLE за календарем:  
https://exam.nuwm.edu.ua/calendar/view.php?view=month&course=839. 
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 
неформальній та неформальній освіті згідно відповідного положення  
http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/. 
Зокрема, відкритий онлайн курс на платформі Рrometheus «Специализация Biology 
Everywhere», який присвячений екології: динаміки та збереженню екосистем 
 і може бути зарахований, як частина освітньої компоненти (у випадку отримання 
сертифікату). Посилання: https://ru.coursera.org/learn/ecology-conservation 

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 таких порушень студент 
позбавляється права подальшого виконання завдань та це призводить до зниження 
загальної оцінки або не зарахування цілого курсу і повторного вивчення освітньої 
компоненти.  
Інформація про академічну доброчесність, плагіат, кодекс честі студентів тощо 
наведена на сайтах Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 
https://naqa.gov.ua/; НУВГП на сторінці «Якість освіти»: 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj. 

Вимоги до відвідування 

https://exam.nuwm.edu.ua/calendar/view.php?view=month&course=839
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
https://exam.nuwm.edu.ua/mod/forum/view.php?id=1
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://ep3.nuwm.edu.ua/15467/
http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/
https://ru.coursera.org/learn/ecology-conservation
https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://ep3.nuwm.edu.ua/4917/
https://naqa.gov.ua/
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
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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 санітарії 
та гігієни в рибництві, які стосуються запобіганню захворюванню риб. 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. 
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/ 
7. ResearchGate: https://www.researchgate.net/ 

 

Лектор  Т.В. Полтавченко,  
к. вет. н., доцент, завідувачка 
кафедри водних біоресурсів 
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