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ВСТУП 
Програма вибіркової навчальної дисципліни «Лікування та профілактика 

хвороб об'єктів декоративної аквакультури» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки магістра спеціальності «Водні біоресурси та 

аквакультура». Предметом вивчення дисципліни є формування теоретичних 

знань та практичних навичок діагностики та лікування декоративних риб, які 

утримуються у штучно створених умовах.  

Міждисциплінарні зв’язки: «Лікування та профілактика хвороб об'єктів 

декоративної аквакультури» є складовою частиною циклу вибіркових фахових 

дисциплін для підготовки магістрів за спеціальністю. Дисципліни, що 

передують вивченню зазначеної: «Теоретичні основи рибництва» та 

«Інтенсивні технології в аквакультурі». До числа дисциплін, у вивченні яких 

використовуються матеріали зазначеної, належить дисципліна фахової 

підготовки «Акліматизація гідробіонтів», а також дисципліни вільного вибору 

студентів. Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами 

вищої освіти України. 

Анотація 
Метою викладання навчальної дисципліни “Лікування та профілактика 

хвороб об'єктів декоративної аквакультури” є засвоєння студентами 

необхідного мінімуму знань про види хвороб декоративних риб, біологію 

збудників, методи діагностування, правила лікування та профілактики. 

Предметом вивчення дисципліни є заразні та незаразні хвороби 

декоративних риб, їх причини, збудники та лікування.  

Результати навчання: здобуття знань з діагностики, методів лікування та 

профілактики заразних та незаразних хвороб об'єктів декоративної 

аквакультури; отримання навичок з діагностування основних хвороб риб та 

вміння проводити лікувально-профілактичні заходи у декоративному акваріумі. 

Ключові слова: хвороби декоративних риб, профілактика, лікування.  

Abstract 
Academic discipline “Treatment and prophylaxis of diseases objects of 

decorative aquaculture” aims at acquiring by the students of the necessary minimum 

knowledge about types of decorative fishes diseases, biology of pathogens, 

diagnostic methods, rules of treatment and prevention. 

The discipline studying subject is infectious and non-communicable diseases of 

decorative fish, their causes, pathogens and treatment. 

Results of studies: obtaining knowledge on diagnostics, treatment methods and 

prevention of infectious and non-contagious diseases of decorative aquaculture 

objects; obtaining skills to diagnose major fish diseases and the ability to conduct 

therapeutic and preventive measures in a decorative aquarium. 

Key words: diseases of decorative fish, prophylaxis, treatment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

 денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3,0 

Галузь знань 

20 «Аграрні науки та 

продовольство» 
Вибіркова  

Спеціальність 207 

«Водні біоресурси та 

аквакультура» 

Модулів – 1 

Спеціалізація 

«Охорона, відтворення 

та раціональне 

використання 

гідробіоресурсів» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 5-й - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання:  – 
Семестр 

Загальна кількість годин 

– 90 

9-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

Самостійної роботи 

студента –  8 

 

Рівень вищої освіти: 

магістр 

 

16 год. - 

Практичні, семінарські 

14 год. - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

60 год. - 

Індивідуальні завдання: –   

Вид контролю:  

залік. 

Примітка. Співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи студентів становить:  

для денної форми навчання – 33% до 67%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою курсу є набуття студентами знань про класифікацію, діагностику 

та лікування хвороб гідробіонтів – об’єктів декоративної аквакультури, та 

практичних навичок з проведення профілактично-карантинних та лікувальних 

заходів. 

Завдання дисципліни «Лікування та профілактика хвороб об'єктів 

декоративної аквакультури»: 

- вивчити класифікацію хвороб об'єктів декоративної аквакультури, 

ознайомити з найбільш поширеними видами заразних та незаразних хвороб;  

- ознайомити з симптоматикою заразних хвороб та їх основними 

збудниками;  

- ознайомити з методами лікування декоративних риб у загальному 

акваріумі та при використанні короткотривалих лікувальних ванн;  

- дослідити правила карантинування та профілактичні заходи для 

попередження виникнення заразних та незаразних хвороб. 

Опанувавши курс студент повинен знати:  
 - симптоми заразних та незаразних хвороб декоративних риб;  

- методи діагностування заразних хвороб; 

- правила лікування хвороб декоративних риб; 

- умови застосування різних лікарських засобів; 

- правила карантинування та види профілактичних заходів. 

Опанувавши курс студент повинен вміти: 
-  здійснювати діагностику основних хвороб декоративних риб; 

- визначати необхідні методи лікування залежно від біології об’єкта; 

- здійснювати лікування з використанням довготривалих та 

короткочасних лікувальних ванн; 

- проводити профілактичні заходи; 

- здійснювати карантинування об'єктів декоративної аквакультури. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Хвороби декоративних риб та їх лікування  
Тема 1. Класифікація хвороб декоративних риб.  
Значення вчасної діагностики, лікування та попередження хвороб у 

декоративному рибництві. Загальна класифікація хвороб декоративних риб. 

Тема 2. Незаразні хвороби.  
Причини виникнення незаразних хвороб, їх класифікація. Діагностування, 

лікування та профілактика незаразних хвороб. 

Тема 3. Вірусні і бактеріальні хвороби.  
Збудники найбільш поширених у декоративній аквакультурі вірусних і 

бактеріальних хвороб. Діагностика основних інфекційних захворювань. Засоби 

для лікування та профілактики. 

Тема 4. Мікози.  
Основні збудники мікозів у декоративній аквакультурі. Діагностика мікозів. 

Методи і засоби для лікування та профілактики. 

Тема 5. Протозоози.  
Характеристика видів паразитичних одноклітинних. Вплив особливостей їх 

життєвого циклу на розвиток захворювання у декоративному акваріумі. 

Методи і засоби для лікування та профілактики.  

Тема 6. Гельмінтози.  
Основні збудники гельмінтозів у декоративній аквакультурі. Діагностика 

гельмінтозів. Методи і засоби для лікування та профілактики.  

Тема 7. Крустацеози.  
Основні збудники крустацеозів у декоративній аквакультурі. Діагностика 

крустацеозів. Методи і засоби для лікування та профілактики.  

Тема 8. Заходи профілактики хвороб та правила карантинування риб.  
Зачення вчасної профілактики заразних та незаразних хвороб. Особливості 

проведення профілактичних заходів в умовах декоративної аквакультури. 

правила карантинування декоративних риб.  
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

 усього 
у тому числі 

л п лаб. інд. с.р. л п  лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Хвороби декоративних риб та їх лікування 

Тема 1. Класифікація 

хвороб декоративних 

риб   

6 2 - - - 4 - - - - - - 

Тема 2. Незаразні 

хвороби  
12 2 2 - - 8 - - - - - - 

Тема 3. Вірусні і 

бактеріальні хвороби 
12 2 2 - - 8 - - - - - - 

Тема 4. Мікози  12 2 2 - - 8 - - - - - - 

Тема 5. Протозоози  12 2 2 - - 8 - - - - - - 

Тема 6. Гельмінтози  12 2 2 - - 8 - - - - - - 

Тема 7. Крустацеози  12 2 2 - - 8 - - - - - - 

Тема 8. Заходи 

профілактики хвороб та 

правила 

карантинування риб  

12 2 2 - - 8 - - - - - - 

Разом за змістовим 
модулем 1 

90 16 14 0 0 60 - - - - - - 

Усього годин 90 16 14 0 0 60 - - - - - - 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

- не передбачені - - 
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6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 2 3 4 

1 Методи діагностики хвороб об'єктів 

декоративної аквакультури. Лікарські засоби 

та їх використання 

2 
- 

2 Дослідження незаразних хвороб риб та причин 

їх появи. Лікувально - профілактичні заходи. 

2 
- 

3 Діагностика, лікування та профілактика 

вірусних і бактеріальних хвороб  

2 
- 

4 Діагностика, лікування та профілактика мікозів 2 - 

5 Діагностика, лікування та профілактика 

протозоозів 

2 
- 

6 Діагностика, лікування та профілактика 

гельмінтозів та крустацеозів 

2 
- 

7 Проведення профілактичних заходів у 

декоративній аквакультурі 

2 
- 

 Разом 14 - 

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

- не передбачені - - 

 
8. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

Підготовка до аудиторних занять – 0,5 год./1 год. занять (8 год.) 

Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит ЄКТС (18 год.) 

Опрацювання окремих тем програм або їх частин, які не викладаються на 

лекціях – 34 год. 
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8.1. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 
Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 2 3 4 

1 

Особливості лікування об'єктів декоративної 

аквакультури при вирощуванні у промислових 

масштабах 
3 - 

2 
Правила поводження з лікарськими засобами, 

основи санітарії та гігієни 3 - 

3 
Особливості лікування риб на ранніх етапах 

розвитку 4 - 

4 Профілактичні заходи при транспортуванні риб 4 - 

5 
Збудники хвороб та шкідники риб декоративних 

присадибних водойм 4 - 

6 
Сучасний асортимент лікарських засобів, що 

використовується у декоративній аквакультурі 3 - 

7 Хвороби та шкідники декоративних рослин  3 - 

8 
Основні хвороби об'єктів морської декоративної 

аквакультури 3 - 

9 
Особливості застосування ультрафіолетового 

опромінення в умовах декоративної аквакультури 3 - 

10 
Особливості застосування озонування  в умовах 

декоративної аквакультури 4 - 

 Разом 34 - 

 
9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання – не передбачене 

 
10. Методи навчання 

Під час лекційного курсу використовується комплект презентацій 

Microsoft PowerPoint, роздатковий матеріал, плакати.  
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11. Методи контролю 

Контроль знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється в усній, 

письмовій і тестовій формі. Контрольні завдання за змістовим модулем 

включають тестові завдання.  

Контроль роботи студентів проводиться за такими видами робіт: 

- наявність лекційного матеріалу – шляхом перегляду конспектів; 

- робота на практичних заняттях – шляхом усного опитування і 

перевірки виконаних завдань. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) проводиться за 

такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання, задачі, (у % від кількості балів, виділених на 

завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, прийняті рішення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 
12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1  

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

12 12 12 12 12 13 14 13 

Т1, Т2... Т8 — теми змістових модулів. 
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Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90–100 

зараховано 

82–89 

74–81 

64–73 

60–63 

35–59 не зараховано з можливістю повторного 

складання 

0–34 не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 
13. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни включає: 

1. 05-03-20. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 

дисципліни «Іхтіопатологія і імунологія риб» для студентів напряму 

підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» / упорядник 

Полтавченко Т.В. – Рівне: НУВГП, 2014. – 36 с. [Електронний ресурс]. 

Режим доступу:  

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/616.  

2. Пакети тестових завдань по кожній темі і в цілому по всьому курсу 

дисципліни. 

14. Рекомендована література 
Базова  

1. Профилактика и лечение болезней аквариумных рыб / сост. Т. Зубченко – 

Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2002. – 64 с. 

2. Кочетов А.М. Экзотические рыбы. – М.: «Лесная промышленность», 1989. 

– 239 с. 

3. Корзюков Ю. А. Болезни аквариумных рыб. - М.: Колос, 1979. - 175 с. 

4. Давыдов О.Н., Исаева Н.М. Химические и биологические препараты в 

рыбоводстве. – Киев, 1992. – 120 с. 

Допоміжна 
1. Кононцев С. В. Хвороби декоративних риб та шляхи їх поширення / 

С. В. Кононцев, Ю. Р. Гроховська // Таврійський науковий вісник : зб. наук. 

праць ХДАУ. – Херсон, 2011. – Вип. 76. – С. 240–246.  
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2. Жизнь животных в 7 томах / Под ред. Т. С. Расса. 2-е изд. – Т. 4: Рыбы. – 

М.: Просвещение. 1983. – 575 с. 

3. Шеффер К. Ваш аквариум. – Харьков: Клуб семейного досуга, 2010. – 

189 с.  

4. Брокманн  Д. Морской Аквариум: от планирования к успешному 

содержанию. – пер. с нем. А.А. Григоров – М.: ООО «Асфур», 2008. – 

192 с., ил. 

Електронний репозиторій НУВГП 

1. Кадастр іхтіофауни Рівненської області : монографія / [Ю. Р. Гроховська, 

Г. П. Воловик, С. В. Кононцев, В. С. Мошинський, М. С. Мандигра, 

В. О. Мосніцький]; за ред. Мошинського В. С., Гроховської Ю. Р. – Рівне : 

ТзОВ «Дока центр», 2012. – 200 с.  

[Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/3870. 
15. Інформаційні ресурси 

1. Державне агентство рибного господарства України. [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://darg.gov.ua/. 

2. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.nuwm.edu.ua/naukova-

biblioteka. 

3. Національна бібліотека ім.  В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  http://www.nbuv.gov.ua. 

4. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6) / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://libr.rv.ua. 

5. Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України. 

Гидробиологический журнал. Тема: Гидропаразитология [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/236. 

 

 

 

Розробник                                                  

 к.т.н., доцент                                      Кононцев С.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


