
 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

1. Код:  207 «Водні біоресурси та аквакультура»; 

2. Назва: Рибогосподарська гідротехніка; 
3. Тип: вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський);  

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 7; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3,  

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Шинкарук Л. А., к.т.н., до-

цент, доцент кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки; 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• на основі вихідних даних про природні умови та поставлених задач пропонувати можливі варіа-

нти гідротехнічного об’єкта (ставкового господарства);  

• запропонувати компоновку гідровузла і основних його складових; 

• виконувати гідравлічні розрахунки основних гідротехнічних споруд: греблі та водоскиду, що вхо-

дять до складу ставкового господарства; 

• намітити схему зведення гідровузла в цілому і окремих його елементів; 

• визначити основні задачі експлуатації гідротехнічних споруд ставкового господарства. 

10. Форми організації занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальне за-

вдання; вид контролю – екзамен.  

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: хімія. гідрохімія, зоологія, гідро- 

ботаніка, гістологія, мікробіологія.        
      Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): анато-

мія, іхтіологія, генетика риб, водна токсикологія, декоративна аквакультура, основи геодезії. 

12. Зміст курсу: Тема 1. Гідротехніка та її застосування в рибництві. Тема 2. Низьконапірні земляні 

греблі і дамби ставків. Тема 3. Повеневі  водоскиди.  Тема 4. Системи водопостачання та осушення 

рибоводних ставків. Тема 5. Рибозахисні та рибопропускні споруди. Тема 6. Експлуатація гідротех-

нічних споруд рибоводних господарств.   

13. Рекомендовані навчальні видання: 1. Климук А.С. Рибогосподарська гідротехніка. Навчальний 

посібник. – Рівне: НУВГП, 2010. – 110 с. 2. Довідник рибовода. Колектив авторів під ред. Г.І. Шпета. 

– К., 1972. 3. Гідротехнічні споруди. За ред. Дмитрієва А.Ф., Рівне, 1999. – 328 с. 4. Хлапук М.М., 

Шинкарук Л.А, Дем’янюк А.В., Дмитрієва О.А. Гідротехнічні споруди. Навчальний посібник. – Рівне: 

НУВГП, 2013. – 241 с. 5. Хлапук М.М., Щодро О.Є., Ніколайчук О.М., Шинкарук Л.А., Безусяк О.В. // 

Навчальний посібник: Лабораторний практикум з гідротехнічних споруд. – Рівне: НУВГП, 2017. – 

105 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
7 семестр: 18 год. лекцій, 18 год. практич. занять, 72 год. самостійної роботи. Разом – 108 год;  

Методи: лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, використання мультимедійних 

засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен письмовий в кінці 7 семестру.  

Поточний контроль (60 балів): опитування, контроль і оцінювання під час виконання індивідуально-

го завдання. 

 
16. Мова викладання: українська. 
 
 
 
В. о. завідувача  

кафедри гідротехнічного будівництва  

та гідравліки, к.т.н., доцент         Л.А. Шинкарук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
20; 207 - Water bioresources and aquaculture; Fishery hydrotechnics 

 

1. Code: 207 – Water Bioresources and Aquaculture; 

2. Name: Fishery hydrotechnics; 

3. Type: selective; 

4. Level of higher education: the first (Bachelor's degree); 

5. Year of study, when the discipline is proposed: 4; 

6. Semester when studying discipline: 7; 

7. Number of established ECTS credits: 3, 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Shynkaruk L. A., Ph.D., 

associate professor, associate professor of the department of hydrotechnical construction and hydraulics; 

9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able to: 

• on the basis of the initial data on the natural conditions and the tasks set, to propose possible variants of the 

hydrotechnical object (pond management); 

• to offer the layout of the hydraulic unit and its main components; 

• to perform hydraulic calculations of the main hydrotechnical structures: a dam and a spill, which are part of 

the pond; 

• to outline the scheme of hydro-unit construction in general and its separate elements; 

• to determine the main tasks of exploitation of hydrotechnical structures of the pond farm. 

10. Forms of organization of classes: lectures, practical classes, independent work, individual tasks; kind 

of control - exam. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: chemistry. hydrochemistry, zoology, 

hydrobotany, histology, microbiology. 

      Disciplines studied in conjunction with the indicated discipline (if necessary): anatomy, ichthyology, fish 

genetics, water toxicology, decorative aquaculture, fundamentals of geodesy. 

12. Contents of the course: Theme 1. Hydrotechnics and its applications in fish culture. Theme 2. Low-

pressure earth dam and dams of ponds. Theme 3. Potable spillways. Theme 4. Systems of water supply and 

drainage of fishpond ponds. Theme 5. Fishing and fish-breeding buildings. Theme 6. Exploitation of 

hydraulic structures of fish farms. 

13. Recommended educational publications: 1. Klymuk A.С. Fishery hydrotechnics. Tutorial. - Rivne: 

NUVGP, 2010. - 110 p. 2. Directory of fishers. The team of authors under the ed. G.I. Shpeta - K., 1972. 3. 

Hydraulic engineering structures. Ed. Dmitriev A.F., Rivne, 1999. - 328 p. 4. Khlapuk M.M., Shynkaruk 

L.A., Demyanyuk A.V., Dmitrieva O.A. Нydrotechnics structures. Tutorial. - Rivne: NUVGP, 2013. - 241 p. 

5. Khlapuk MM, Shchodro O.Y., Nikolaichuk O.M., Shynkaruk L.A., Bezusyak O.V. // Study Guide: 

Laboratory Workshop on Hydrotechnical Structures. - Rivne: NUVGP, 2017. - 105 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
7th. semester: lectures - 18 hours, practical take - 18 hours, independent work - 72 hours. Total - 108 hours. 

Methods: lectures, elements of problem lecture, individual tasks, use of multimedia means. 

15. Form and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control (40 points): written exam at the end of the 7th semester. 

Current control (60 points): surveys, monitoring and evaluation during individual tasks. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

 

Acting head of the Department of  

Hydrotechnical Construction and Hydraulics,  

Ph.D., associate professor               L. A. Shinkaruk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


