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ПЕРЕДМОВА 
 

Освітньо-професійна програма (ОПП) для підготовки здобувачів 

вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 207 Водні 

біоресурси та аквакультура містить обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для 

здобуття відповідного ступеня вищої освіти; перелік компетентностей 

випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання; форми атестації 

здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності системи внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти. 
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23. Наказ Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2016 р. № 600 (у 

редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2017 р. № 

1648) «Про затвердження та введення в дію Методичних рекомендацій щодо 

розроблення стандартів вищої освіти». 

24. Національний класифікатор України «Класифікація видів економічної 

діяльності» ДК 009:2010, чинний від 2012-01-01. 
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26. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18 

листопада 2014 р. № 1361 «Про затвердження зміни до національного 

класифікатора України ДК 003:2010» (зміна № 2).  
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ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Вінницький національний аграрний університет, 

факультет технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва, 

кафедра годівлі сільськогосподарських тварин та 

водних біоресурсів 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації  

Магістр з водних біоресурсів та аквакультури  

Офіційна назва 

освітньої програми 

Водні біоресурси та аквакультура 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, термін навчання: 1 рік 

4 місяці, - на базі першого (бакалаврського) рівня 

обсяг освітньо-професійної програми становить 90 

кредитів ЄКТС, на базі першого (бакалаврського) 

рівня обсяг освітньо-наукової програми становить 

120 кредитів ЄКТС. Мінімум 35% обсягу освітньої 

програми має бути спрямовано на здобуття загальних 

спеціальних (фахових) компетентностей за 

спеціальністю, визначеною Стандартом вищої освіти. 

Наявність акредитації Умовна акредитація у 2020 році. 

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA - другий цикл, 

EQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

До акредитації 

Інтернет – адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/katalog-

osv-progr-mag-20-21.pdf  

2  - Мета програми 

Формування професійного підходу до виробничих питань рентабельного і 

екологічно-безпечного виробництва, вирощування водних біоресурсів та 

аквакультури з використанням селекційних та інтенсивних технологій при 

сучасному технічному оснащенні рибництва. 

3 – Характеристика програми 

Предметна область, 

напрям  

20 «Аграрні науки і продовольство» 

207 – «Водні біоресурси та аквакультура» 

Основний фокус 

освітньої програми та 

Моделювання технологічних процесів в аквакультурі 

з використанням інтенсивних технологій під час 

https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/katalog-osv-progr-mag-20-21.pdf
https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/katalog-osv-progr-mag-20-21.pdf


спеціалізації виробництва  водних біоресурсів та аквакультури. 

Орієнтація програми Освітньо-професійна 

Комплекс технологічних заходів для моделювання 

керування виробничими процесами, принципами 

селекційної роботи для отримання та вирощування  

об’єктів водних біоресурсів та аквакультури. 

Залучення досвіду сучасних технологій передових 

виробників продукції аквакультури. 

Особливості програми Програма передбачає 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. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 

навчання 

Придатність до 

працевлаштування  

Випускник здатний виконувати зазначену професійну 

роботу відповідно до класифікатора професій ДК 

003:2010 та/або International Standard Classification of 

Occupations 2008 (ISCO-08). 

1) 1221.2 Начальники( інші керівники) та майстри 

виробничих підрозділів у водних господарствах, у 

риборозведенні і рибальстві. 

2) 1229.7 Завідуючий відділом НДІ. 

3) 2213.1 Дослідник аквакультури. 

4) 2213.2 Професіонал з рибальства. 

Продовження освіти 

Можливе подальше продовження освіти у 

аспірантурі, а також підвищення кваліфікації і 

отримання додаткової післядипломної освіти. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване проблемно-орієнтоване 

навчання, яке проводиться у формі лекцій, семінарів, 

практичних занять, консультацій, самостійного 

вивчення матеріалу, виконання курсових робіт, 

дискусій та приготування тематичних презентацій. 

Половина часу (7 кредитів) надається на написання 

дипломної роботи (дослідник з аквакультури), яка 

презентується та обговорюється за участі викладачів 

та одногрупників. 

Система оцінювання 

Поточне опитування, тести, усні та письмові 

екзамени, заліки, захист звіту з практики, захист 

курсових робіт, державна атестація випускника 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми  



компетентність дослідницького та/або інноваційного характеру у 

сфері водних біоресурсів та аквакультури. 

Загальні 

компетентності, (ЗК) 

ЗК01. Здатність використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології. 

ЗК02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел  

ЗК03. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК04. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК05. Прагнення до збереження навколишнього 

природного середовища. 

ЗК06. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями  

ЗК07. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності, (СК) 

СК01. Здатність аналізувати екологічні параметри 

гідроекосистем природних та штучних середовищ та 

антропогенні впливи на нього на основі критичного 

осмислення проблем у галузі аграрних наук та 

продовольства та на межі галузей знань. 

СК02. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати 

складні задачі водних біоресурсів та аквакультури у 

широких або мультидисциплінарних контекстах. 

СК03. Забезпечувати формування та ефективне 

використання біопродуктивності водойм різного типу 

та продуктивних властивостей риб. 

СК04. Здатність визначати природну кормову базу, 

якість статевих продуктів риб, прогнозувати динаміку 

чисельності та біомаси, складати прогнози 

рибопродуктивності. 

СК05. Здатність будувати і досліджувати 

концептуальні та комп’ютерні моделі динаміки 

популяцій риб, водних біоресурсів та аквакультури. 

СК06. Здатність виявляти та використовувати 

фізіолого-біохімічні зміни, що відбуваються в 

організмі гідробіонтів забезпечення ефективності 

рибницьких технологічних процесів у водних 

біоресурсах та аквакультурі. 

СК07. Здатність здійснювати заходи із охорони 

водних біоресурсів і збереження здоров’я риб та 

запобігання їх масового захворювання.  

СК08. Здатність аналізувати світовий ринок 

продукції аквакультури та організовувати державну 

підтримку,  міжнародне співробітництво в сфері 

рибництва та рибальства. 



СК09. Здатність організовувати підприємницьку 

діяльність та забезпечувати економічну ефективність 

у рибницьких господарствах. 

СК010. Здатність зрозуміло і недвозначно доносити 

власні знання, висновки та аргументацію з проблем 

водних біоресурсів та аквакультури до фахівців і 

нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. 

СК011. Здатність проектувати технологічні карти та 

управляти виробничими процесами, що є складними 

та потребують нових стратегічних підходів у сфері 

водних біоресурсів та аквакультури. 

7 – Програмні результати навчання 

 

РН01. Мати спеціалізовані концептуальні знання, що 

включають сучасні наукові здобутки у сфері водних 

біоресурсів та аквакультури і є основою для 

оригінального мислення та проведення досліджень. 

РН02. Вільно презентувати та обговорювати усно і 

письмово результати досліджень та інновацій, інші 

питання професійної діяльності державною та 

іноземною мовами.  

РН03. Відшуковувати необхідну інформацію, 

використовуючи різноманітні ресурси: журнали, бази 

даних, відкриті дані та інші ресурси, аналізувати та 

оцінювати цю інформацію. 

РН04. Приймати ефективні рішення, брати 

відповідальність та працювати в критичних умовах 

під час  виконання виробничих, технологічних та 

наукових задач водних біоресурсів та аквакультури, 

аналізувати та інтегрувати  альтернативи, оцінювати 

ризики та імовірні наслідки. 

РН05. Розробляти і реалізовувати наукові та 

прикладні проекти з проблем водних біоресурсів та 

аквакультури та дотичні до неї міждисциплінарні 

проекти з урахуванням виробничих, правових, 

економічних та екологічних аспектів. 

РН06. Застосовувати сучасні методи моделювання, 

цифрові технології та спеціалізоване програмне 

забезпечення для розв’язання виробничих, 

технологічних і наукових проблем у сфері біоресурсів 

та аквакультури. 

РН07. Розробляти, впроваджувати та застосовувати 

ефективні технологічні процеси виробництв 

продукції аквакультури, забезпечувати її якість. 

РН08. Оцінювати та забезпечувати ефективність 

виробництва у сфері водних біоресурсів та 



аквакультури з урахуванням правових, економічних 

та етичних обмежень. 

РН09. Ідентифікувати види водних біоресурсів 

оцінювати їх чисельність та біомасу та здійснювати 

прогнозування запасів та обсягів вилову об’єктів 

водних біоресурсів та аквакультури. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 

Всі науково-педагогічні працівники, що забезпечують 

освітньо-професійну програму за кваліфікацією 

відповідають профілю і напряму дисциплін, що 

викладаються, мають необхідний стаж педагогічної 

та досвід практичної роботи та кваліфікацію, 

підтверджену виконанням наукової та дослідницької 

роботи. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 

забезпечується підвищення кваліфікації та 

стажування науково-педагогічних працівників не 

менше, ніж один раз на п’ять років.  

В процесі організації навчального процесу 

залучаються професіонали з досвідом дослідницької 

роботи за фахом. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення освітнього 

процесу (навчальні приміщення, спеціалізовані 

кабінети, комп’ютерні класи, навчальна лабораторія, 

мультимедійне обладнання тощо) дозволяє повністю 

забезпечити освітній процес протягом всього циклу 

підготовки за освітньою програмою. Стан приміщень 

засвідчено санітарно-технічними паспортами, що 

відповідають існуючим нормативним актам. 

У ВНАУ є локальні комп’ютерні мережі з доступом 

до мережі Інтернет. Наявність спеціалізованого 

програмного забезпечення та необхідний відкритий 

доступ до Інтернет – мережі в спеціалізованих 

комп’ютерних класах кафедри дозволяє набути 

здобувачам необхідних практичних компетенцій та 

навичок. 

Наявна вся необхідна соціально-побутова 

інфраструктура (гуртожитки, їдальня, спортивні зали 

та відкриті спортивні майданчики, тренажерні зали, 

медичний комплекс), кількість місць в гуртожитках 

відповідає вимогам. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Офіційний веб-сайт http://www.vsau.org містить 

інформацію про освітні програми, навчальну, наукову 

та виховну діяльність, структурні підрозділи, правила 

прийому, контакти. 

http://www.vsau.org/


Належна забезпеченість бібліотеки підручниками та 

посібниками, вітчизняними і закордонними фаховими 

періодичними виданнями відповідного профілю, 

доступ до мережі Інтернет, авторських розробок 

професорсько- викладацького складу. 

Вимоги щодо проведення лекційних та практичних 

занять науково-педагогічними працівниками 

визначаються Положенням про організацію 

освітнього процесу у ВНАУ та іншими внутрішніми 

положеннями. Навчально-методичне забезпечення 

підготовки здобувачів вищої освіти відповідає 

ліцензійним та акредитаційним вимогам і включає:  

- освітні програми, які затверджені у визначеному  

порядку і вміщують опис загальних та фахових 

програмних компетентностей та результатів 

навчання; 

- засоби діагностики якості вищої освіти; 

- навчальний план, затверджений у відповідному 

порядку;  

- навчально-методичне забезпечення для кожної 

навчальної дисципліни навчального плану типових і 

робочих навчальних програм дисциплін, лекційного 

комплексу, плани семінарських та практичних занять, 

методичні вказівки тощо; 

- пакети контрольних завдань для перевірки 

знань з навчальних дисциплін загальної, галузевої та 

фахової підготовок; 

- програми всіх видів практик, методичні 

вказівки щодо виконання методичних робіт; 

- дидактичне забезпечення самостійної роботи 

студентів;  

- критерії оцінювання знань та вмінь здобувачів. 

Наявна внутрішньо вузівська система «Антиплагіат». 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

немає 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

немає 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

відбувається згідно ліцензії 

 



2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 

2.1. Перелік компонент ОПП 

Код 

н/д 

Компоненти освітньої 

програми 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Семестр 

1 2 3 4 5 

1. Обов’язкові компоненти ОПП  

ОК 1. 

Моделювання 

технологічних процесів в 

аквакультурі 

8 іспит 2 

ОК 2. 

Комунікації у 

рибогосподарських 

колективах 

7 іспит 1 

ОК 3. 
Методологія досліджень 

аквакультури 
7 іспит 2,3 

ОК 4. 
Економіка виробництва 

продукції аквакультури 
6 іспит 1 

ОК 5. 
Охорона праці  в галузі та 

цивільний захист 
4 іспит 2 

ОК 6. 
Інформаційні технології в 

рибництві 
5 іспит 3 

ОК 7. 

Біотехнологія та 

біопродуктивність водних 

екосистем 

8 залік 1 

ОК 8.  Ділова іноземна мова 5 залік 2 

Виробнича практика 
10 

Диференці-

йований залік 
2 

Атестаційний іспит 1 іспит  

Підготовка та захист магістерської 

роботи 
6 Захист роботи 3 

Загальний обсяг обов'язкових 

компонент: 
67 

в.ч. за вибором ВНЗ 13 

 

Вибіркові компонетнти ОПП 

За вибором студента 

ВБ 

1.1. 

Світова аквакультура та 

динаміка популяцій риб 
5 залік 3 

ВБ 

1.2. 
Фермерське рибництво 6 залік 1 

ВБ 

1.3. 

Селекція та здоров’я  

об’єктів рибництва 
6 залік 3 



ВБ 

1.4. 

Інтенсивні технології в 

аквакультурі та 

нетрадиційні об’єкти 

рибництва 

6 залік 2 

ВБ 

1.5. 

Виробничий менеджмент у 

рибництві  
5 залік 3 

ВБ 

1.6. 

Технічне оснащення у 

рибництві  
6 залік 1 

ВБ 

1.7. 

Міжнародне регулювання 

рибальства 
6 залік 3 

ВБ 

1.8 

Управління 

продуктивністю водойм 
6 залік 2 

За вибором студента 23 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОПП 90 

 

  

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація здійснюється у формі атестаційного іспиту та публічного 

захисту кваліфікаційної роботи. 



2.1. Структурно-логічна схема освітньої програми 

 «Водні біоресурси та аквакультура» 
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Моделювання 

технологічних 

процесів в 

аквакультурі 

 

Біотехтехнологія та 

біопродуктивність 

водних екосистем 

Економіка 

виробництва 

продукції 

аквакультури 

 

Фермерське 

рибництво 

Комунікації у 

рибогосподарських 

колективах 

Інтенсивні 

технології в 

аквакультурі та 

нетрадиційні 

об’єкти рибництва 

Методологія 

досліджень 

аквакультури 

 

Охорона праці в 

галузі та 

цивільний захист  

 

Ділова іноземна 

мова 
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Методологія 

досліджень 

аквакультури 

 

Селекція та 

здоров’я об’єктів 

рибництва' 

 

Інформаційні 

технології в 

рибництві 

 

Світова 

аквакультура та 

динаміка 

популяції риб 

 

Атестацій Іспит 

Підготовка і 

захист 

магістерської 

роботи 

Світоаквакульту

ра та динаміка 

популяції риб 

 



 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 

 

О
К

 1
  

О
К

 2
  

О
К

 3
  

О
К

 4
  

О
К

 5
  

О
К

 6
  

О
К

 7
  

О
К

 8
  

В
Б

 1
  

В
Б

 2
  

В
Б

.3
  

В
Б

.4
  

ЗК1 * * * * * * * * * * * * 

ЗК2  * * *  * * * * * * * 

ЗКЗ  * *  * *  * *    

ЗК4 * * * * * * * * * * * * 

ЗК5 *    *  *  * * * * 

ЗК6 * * * *  * * * * * * * 

ЗК7 * * * * * * * * * * * * 

СК 1 * *       * * * * 

СК 2 * * * *  * *  * * * * 

СК 3   *    *  * * * * 

СК 4 *      *  * * * * 

СК 5      * *  *  * * 

СК 6 *  *    *  *  * * 

СК 7  *   *  *  * * * * 

СК 8  *  *   * *  * * * 

СК 9 * *  * * * * *  * * * 

СК 10 * * *  * * * * * * * * 

СК 11 *  * *     *    



  

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньо-професійної 

програми 

 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ВБ 1- ВБ 2 ВБ 3 ВБ 4 

ПРН 1   * *  * * * * * * * 

ПРН 2  *   * *  *     

ПРН З * * * *  * * * * * * * 

ПРН 4 *  * * * * *  * * * * 

ПРН 5  *  * *  * *  * * * 

ПРН 6 * * * *  *    * * * 

ПРН 7 * *    * *  * *  * 

ПРН 8  *  * *  *  * *   

ПРН 9   * *  * * * * * * * 

 

Гарант освітньої програми: доктор сільськогосподарських наук, професор                                    
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