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 1. Мета дисципліни – сформувати у студентів чітке уявлення про основи штучного відтворення 

та вирощування гідробіонтів, ознайомити їх з основними об’єктами аквакультури 

(мікроводоростями, макрофітами, найпростішими, безхребетними та хордовими тваринами), а 

також із сучасними технологіями культивування та практичним значенням представників різних 

таксономічних груп водних організмів. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1.Знати специфіку пристосувань представників різних груп гідробіонтів до водного середовища 

існування. 

2.Вміти самостійно застосовувати знання із зоології, екології, гідробіологія, іхтіології, хімії та 

ін. дисциплін для рішення конкретних науково-практичних задач; працювати з науковою та 

науково-методичною літературою. 

3.Володіння елементарними навичками системного аналізу.  

3. Анотація навчальної дисципліни 
 

Дисципліна «Основи аквакультури» є дисципліною вільного вибору студентів. В рамках 

дисципліни «Основи аквакультури» студенти мають можливість ознайомитися з методичними 

підходами щодо розведення та утримання різних груп гідробіонтів, представників яких людина 

використовує в якості їжі, а також у медицині, сільському господарстві, косметології та інших 

галузях виробництва. Значну увагу приділено аспектам організації господарств із розведення 

безхребетних і хордових тварин. Крім того, навчальна дисципліна окреслює коло методів та 

прийомів досліджень, які можуть застосовуватися при постановці дослідів у суміжних науках. 

Дисципліна покликана узагальнити уявлення про економічно обґрунтовані сучасні підходи до 

культивування перспективних об’єктів аквакультури як в Україні, так і у світі в цілому.  

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

Основними завданнями дисципліни є формування у майбутніх фахівців: 

− уявлення про здійснення системних досліджень гідробіонтів; 

− цілісної картини щодо критеріїв, яких необхідно дотримуватися під час обирання об’єктів 

аквакультури; 

− розуміння необхідності здійснення аквакультури як перспективного напряму виробництва 

харчової продукції в Україні; 

− знань про організацію економічно обґрунтованого рибного господарства або інших 

господарств, які використовують для аквакультури промислово важливих видів гідробіонтів;  

− цілісної картини щодо загальних правил розведення та утримання введених у культуру 

рослин і тварин; 

− уявлення про основні методи та принципи культивування фітопланктону, макрофітів, 

найпростіших, безхребетних і хордових тварин; 

− базових знань про сучасні підходи, які використовують під час організації аквакультури в 

різних країнах світу, з метою застосування цих знань і вмінь для вирішення питання щодо 

подальшої профорієнтації; 

− мотивації до проведення самостійних досліджень аквакультури. 
 

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень вищої освіти 

(восьмий рівень НРК України), галузь знань 09 «Біологія», спеціальність 091 «Біологія») 

дисципліна забезпечує набуття студентами таких компетентностей:   

інтегральної: 

здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі біології при здійсненні 

професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

спеціальних (фахових, предметних): 

− СК3. Здатність користуватися сучасними інформаційними технологіями та аналізувати 

інформацію в галузі біології і на межі предметних галузей. 
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− СК4. Здатність аналізувати і узагальнювати результати досліджень різних рівнів організації 

живого, біологічних явищ і процесів. 

− СК7. Здатність діагностувати стан біологічних систем за результатами дослідження 

організмів різних рівнів організації 

− СК8. Здатність презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних 

досліджень, готувати наукові публікації, брати участь у наукових конференціях та інших 

заходах. 

− СК12. Здатність адекватно застосовувати існуючі та розробляти нові методи розв’язання 

науково-теоретичних та прикладних задач біології. 

− СК21. Здатність планувати, організовувати та проводити зоологічні дослідження. 

− СК22. Поглиблене розуміння структури та організації різнотипних зооценозів та ролі 

тварин у функціонуванні екосистем різних середовищ існування. 

− СК24. Поглиблене розуміння механізмів виникнення адаптацій тварин різних видів до 

середовища проживання, а також взаємодій з іншими організмами.  

 
5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3: комунікація;  
4: автономність і відповідальність) 

Форми 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання  

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати основні об’єкти прісноводної та морської 

аквакультури, а також особливості 

культивування представників різних 

таксономічних груп.  

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Контр. робота, 

оцінювання 

презентації / 

доповіді 

30 

1.2 Знати принципи збереження різноманіття та 

утримання перспективних об’єктів 

аквакультури. 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Контр. робота, 

оцінювання 

презентації / 

доповіді  

30 

2.1. Вміти обрати і застосувати сучасні методи 

культивування представників різних 

таксономічних та екологічних груп 

гідробіонтів.   

Лекції, 

практичні 

заняття 

Контр. робота, 

оцінювання 

презентації / 

доповіді 

30 

3.1. Вміти представляти результати наукового 

пошуку у формі доповідей з використанням 

сучасних технологій. 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Оцінювання 

презентації / 

доповіді 

5 

4.1. Вміти спланувати власну науково-дослідну та 

науково-технічну роботу в галузі аквакультури. 

Самостійна 

робота 

Оцінювання 

презентації / 

доповіді 

5 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни 

 (код) 

Програмні результати 

навчання (назва) 

1.1 1.2 2.1 3.1 4.1 

ПР3. Здійснювати злагоджену роботу на результат у колективі з 

урахуванням суспільних, державних і виробничих інтересів.  
+ +   + 

ПР5. Аналізувати та оцінювати вплив досягнень біології на розвиток 

суспільства. 
 + +   

ПР19. Вирішувати науково-теоретичні, науково-дослідні та прикладні 

задачі біології відповідними методами. 
  + + + 

ПР25. Вміти використовувати існуючі, розробляти та впроваджувати 

нові методи досліджень та технології для розв’язання конкретної 

науково-теоретичної та/або прикладної задачі з зоології. 

+ + + + + 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Контрольна робота 1: РН 1.1-2.1 – 40 балів / 20 балів. 

2. Контрольна робота 2: РН 1.1- 2.1 – 40 балів / 20 балів. 

3. Презентації / доповіді: РН 1.1- 4.1 – 20 балів / 10 балів. 
 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами 

навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не 

додаються). Студент отримує залік («зараховано») лише за умови написання контрольних робіт 

та захисту презентації (доповіді). 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Контрольні роботи проводяться після завершення лекцій з відповідних тем за рахунок лекційних 

годин. Оцінювання презентацій /доповідей проводиться упродовж лекційного курсу та 

практичних занять.  

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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8. Структура навчальної  дисципліни. Тематичний план занять 

 

№ 

п/п 
Назва  тем 

Кількість годин 

Л
е
к

ц
ії

 

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 
 

К
о

н
с
у

л
ь

-

т
а

ц
ії

  

С
а

м
о

ст
ій

н
а

 

р
о

б
о

т
а

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Основні принципи ведення аквакультури. Культивування 

мікроводоростей, макрофітів, найпростіших, коловерток, членистоногих 

1 Аквакультура та її біологічні засади. 2 2   

2 Вода – середовище існування гідробіонтів, її аналіз та 

підготовка для аквакультури. 
2 2   

3 Культивування водоростей, найпростіших, коловерток і 

ракоподібних. 
6 2   

4 Контрольна  робота № 1. 2    

5 Аквакультура різних країн світу: Японії, Китаю, Сінгапуру 

та Кореї.  
   

10 

6 Аквакультура різних країн світу: Перу, США, Норвегії та 

Росії. 
   

10 

7 Напрями аквакультури в України та перспективи її 

розвитку. 
   

10 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. Культивування молюсків, голкошкірих і риб 

8 Культивування молюсків та голкошкірих. 4 2   

9 Організація рибних господарств. Хвороби риб. 2 2   

10 Культивування різних видів риб. 6 2   

11 Контрольна  робота № 2. 2    

12 Різноманіття об’єктів аквакультури.    15 

13 Акваріумістика.    15 

14 Рекреаційне спортивне рибальство. Правила рибальства.    20 

 Консультація.   2  

 ВСЬОГО 26 12 2 80 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекції – 26 год. 

Практичні заняття – 12 год. 

Самостійна робота – 80 год. 

Консультації – 2 год. 
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9. Рекомендовані джерела: 

Основні: 

1. Алексієнко В.Р.  Іхтіологія.  Посібник для студентів біологічних факультетів. – К.: 

Український фітосоціологічний центр, 2007.  – 116 с. 

2. Бардач, Рутер, Макларни. Аквакультура. – М.: Агропромиздат, 1978. – 265 с. 

3. Виноградов А. К. Как пополнить кладовые Нептуна. – М.: Агропромиздат, 1987. – 173 с. 

4. Козлов и др. Аквакультура. – М.: КолосС, 2006. – 445 с. 

5. Константинов А. В. Общая гидробиология. – М.: Высшая школа, 1986. – 346 с. 

6. Справочник по болезням рыб. – К.: Из-во «Урожай», 1884. – 247 с. 

7. Супрунович А. В. Аквакультура безпозвоночных. – К.: Наукова думка, 1988. – 241с. 

8. Шерман І. М., Пилипенко Ю. В. Іхтіологічний російсько-український тлумачний словник. – 

К.: Альтернатива, 1999. – 272 с. 

9. Шерман І. М. Рибництво. – К.: Альтернатива, 2003. – 341 с. 

10. Lucas J. S., Southgate P. C. Farming Aquatic Animals and Plants . – Hoboken, New Jersey: 

Wiley Blackwell, 2019. – 664 p. 
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635 с. 

2. Шерман І. М., Рилов В. Г. Технологія виробництва продукції рибництва. К.: «Вища освіта», 

2005. – 351 с. 

3.  Галасун П. Т., Андрющенко А. І., Балтаджі Р. А. та ін. Інтенсифікація рибництва. – К.: 

Урожай, 1990. – 112 с. 

4. Сборник нормативно-технологической документации по товарному рыбоводству (в двух 

томах). – М.: Агропромиздат,1986. – 577 с. 

5. Мартышев Ф. Г. Прудовое рыбоводство. – М.: Агропромиздат, 1973. – 426 с. 

6. Привезенцев Ю. А., Власов В. А. Рыбоводство. – М.: Мир, 200. – 456 с. 

7. Довідник рибовода / за ред. П.Т. Галасуна. – К.: Урожай, 1985. –184 с. 

8. Скляров В. Я., Гамыгин Е. А., Рыжков Л. П. Справочник по кормлению рыб. – М.: Легк. и 

пищ. пром-сть, 1984. – 120 с. 

9. Галасун П. Т., Кубишкін Г. П., Просяний В. С. та ін. Довідник рибовода. – К.: Урожай, 1972. –

245 с. 

10. Козлов В. И. Справочник фермера-рыбовода. – М.: Изд-во ВНИРО, 1998. – 427 с. 

11. Головина Н. А., Стрєлков Ю. А., Воронин В. Н. и др. Ихтиопатология. – М.: Мир, 2003. –    

448 с. 

12. Справочник по болезням рыб /Под ред В.С. Осетрова. –М.: Колос, 1978. – 351 с. 

13. Brink, D. Trout Farming Reference Guide – Aquaculture Technical Training Course for Small-scale 

Farmer Division of Aquaculture. – Stellenbosch University, Stellenbosch, South Africa, 2004. 

14. Burian Z.V., Trokhymets V.M. The temporal dynamics of zooplankton communities of different types 

of water bodies within Ichniansky National Park// Biosystems Diversity. –2017. –V. 25 (2). –P. 125–

131. 

15. Piper, R.G. & McElwain, I.B. Fish Hatchery Management. – Washington, D.C., United States 

Department of the Interior, 1982.  

16. Rouhani, Q.A. & Britz, P.J. Contribution of Aquaculture to Rural Livelihoods in South Africa: A 

Baseline Study. – Department of Ichthyology and Fisheries Science, Rhodes University, 

Grahamstown, South Africa, 2004. 

17. Trokhymets V.M.Species diversity and seasonal dynamics of littoral zooplankton community 

structures of the Bakshalynske reservoir// Studia Biologica. –2016. –No 2, Т. 10. –С.183-194. 

Інтернет-ресурси: 

1. www.fisheries.noaa.gov/topic/aquaculture 

2. www.aquaculturehub.org/ 

3. www.crc.uri.edu/?themeid=1 

http://www.fisheries.noaa.gov/topic/aquaculture
http://www.aquaculturehub.org/

