


1. Відомості про викладача, який викладає навчальну дисципліну 
Зотько Микола Олександрович, кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів, 
ел. адреса: zotko@vsau.ua. 
2. Опис навчальної дисципліни 

ОК 8. Біотехнологія рибництва у внутрішніх водоймах 
кількість кредитів ЄКТС – 5; 
кількість годин – 150 годин, у тому числі 46 години аудиторних годин, 

104 годин – самостійна робота. 
3. Час і місце проведення навчальної дисципліни 

Термін викладання – один семестр, 1 семестр. 
4. Час і місце проведення навчальної дисципліни 

«Біотехнологія рибництва у внутрішніх водоймах» належить до 
нормативних дисциплін, освітній компонент циклу професійно підготовки. 

При вивченні даної дисципліни використовуються знання, отриманні з 
таких дисциплін (перереквізітів): «Ділова іноземна мова», «Світова 
аквакультура». 

Основні положення навчальної дисципліни мають застосування при 
вивченні таких дисциплін (постреквізитів): «Технічне оснащення 
рибництва», «Методологія досліджень в аквакультурі», «Оцінка екологічного 
стану водойм», «Моделювання технологічних процесів в аквакультурі», 
«Технологія нетрадиційних об’єктів рибництва». 
5. Характеристика навчальної дисципліни 
5.1. Призначення навчальної дисципліни 

«Біотехнологія рибництва у внутрішніх водоймах» - це дисципліна, яка 
вивчає основні закономірності біотехнологією рибництва у внутрішніх 
водоймах. 
5.2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є сформувати у студентів 
теоретичну базу та практичні навички щодо освоєння процесів, пов’язаних з 
біотехнологією рибництва у внутрішніх водоймах з використанням базових 
знань інших дисциплін, які визначають рівень підготовки майбутніх фахівців 
- магістрів. 
5.3. Задачі вивчення дисципліни 

Задачами дисципліни є: дати сучасні знання щодо теоретичних та 
практичних основ ведення технологічних процесів у біотехнологією 
рибництва у внутрішніх водоймах; технологій відтворення та вирощування 
об’єктів аквакультури за всіма технологічними процесами; виховувати у 
студентів творчий, екологічно безпечний підходи до використання 
біотехнології рибництва у внутрішніх водоймах. 
5.4. Зміст навчальної дисципліни 

Предметні компетентності: характеристики та показники 
продуктивності риб природних та штучних водоймах в залежності від умов 
та факторів середовища, характеристики основних об’єктів рибництва, 
продуктивні можливості об’єктів рибництва внутрішніх водойм,  



імуномоделюючі властивості новітніх біологічно активних речовин в 
аквакультурі, методи кріоконсервування статевих клітин риб. 

Результатами навчання є: використовувати сучасні досягнення 
біотехнології рибництва у внутрішніх водоймах та організовувати 
технологічні процеси при отримання продукції аквакультури. 

План вивчення навчальної дисципліни подано у таблиці 1. 
Таблиця 1 

5.5. План вивчення навчальної дисципліни 
Форми організації 

навчання  
та кількість годин 

№
 т
иж

ня
 

Назви теми 
лекційні  
заняття 

практичні  
заняття 

Самостійн
а 

робота, 
кількість 
годин 

1 

 Тема 1.  Вступ в дисципліну. 
Біотехнологія рибництва у 
внутрішніх водоймах.  

2 2 10 

2-
3 Тема 2. Біотехнологічні аспекти 

аквакультури внутрішніх водойм. 
4 2 10 

4-
5 Тема 3. Інтенсивні технології при 

вирощуванні коропових видів риб. 
4 2 10 

6-
7 Тема 4. Інтенсивні технології 

вирощування лососевих риб. 
4 2 10 

8-
9 

Тема 5. Біотехнологія вирощування 
стерляді в умовах ставу та 
закритого водокористування. 

4 2 10 

10
-1

1 Тема 6. Біотехнологія вирощування 
сомових риб, кларієвого сома. 

2 2 10 

12
-1

3 Тема 7. Основи формування та 
використання біопродуктивності 
водойм різних типів. 

2 4 20 

14
-1

5 Тема 8. Біотехнологія 
трансплантації (пересадки) 
інтродуцентів 

2 4 26 

 Разом 24 20 106 
 
 



6. Самостійна робота студента 
Самостійна робота студента ВНАУ є основним засобом оволодіння  

навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час. Графік 
самостійної роботи подано у таблиці 2. 

Таблиця 2 
Графік самостійної роботи 

№ 
п/п 

Назва теми 

К
іл
ьк
іс
ть

 
го
ди
н Термін 

виконання 
Форма та методи 

контролю 

1 
Підготовка до практичних 
занять 

40 щотижнево 
Усне та письмове 

(тестове)  
опитування 

2 Підготовка рефератів 10 
2 рази в  
семестр 

Усний захист 

3 
Виконання індивідуальних  
завдань 

40 щотижнево 
Усне та письмове 

(тестове)  
опитування 

4 
Розрахунки та дослідження 
за допомогою комп’ютера  

16 щотижнево 
Усне та письмове 

(тестове)  
опитування 

Всього 106 - - 
 

7. Список основної та додаткової літератури 
 

Основна 
1. Андрющенко  А.І.  Ставове  рибництв:  підручник  /  Андрющенко А.І., 
Алимов С.І. – К.: Видавничий центр НАУ, 2008. – 636 с.: іл. 
2.  Божик  В.  Й.  Форелівництво  як  перспективна  галузь рибництва /В. Й. 
Божик, Н. Є. Лисак, Г. Б. Цимбал // Сільський господар. – 2004. – № 11/12. – 
C. 31–34. 
3. Вдовенко Н. М. Сучасний стан та напрями розвитку рибного господарства 
в Україні / Н. М. Вдовенко // Економіка АПК. – 2010. – № 3. – C. 15–20.  
4. Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: підруч. 
для студ. ВНЗ / А. В. Яцик, Ю. М. Грищенко, Л. А. Волкова [та ін.];за ред. А. 
В. Яцика. – К. : Генеза, 2007. – 357 c. 
5. Інтенсивні технології в аквакультурі: навч. посіб. / [Р. В. Коно-ненко,  П.  
Г. Шевченко,  В.  М.  Кондратюк,  І.  С.  Кононенко]. –  К.  : «Центр учбової 
літератури», 2016. – 410 с. 
6. Колмыков  Е.В. Инструкция по разведению раков / Колмыков Е.В. – 
Астрахань, 2004. – 30 с. 
7. Контейнер  для  розміщенні молочка коропа при заморожуванні-
відтаюванні / А. Г. Міщенко, Л. В. Горбунов, В. Ю. Філіпов [та ін.] // 
Ветеринарна біотехнологія. – 2007. – № 10. – C. 133–138. 



8. Кравчук Н.М., Гринжевський М.В., Пекарський А.В. Рекомендації з 
удосконаленням  інтенсивної  технології  вирощування  товарної  риби  з 
використанням математичних моделей основних рибоводних показників // 
Рибне господарство. –  К.: Аграрна наука. –  2002. –вип. 61. –С. 9- 18. 
9. Кравчук Н.М., Пекарський А.В. Вплив параметрів технології вирощування 
товарних триліток коропо-сазанових гібридів на вихід рибопродукції та 
кінцеву масу риб // Рибне господарство.  –  К.:Аграрна наука. – 2001. – вип. 
9-60. – С. 33-37. 
10. Опыт выращивания осетровых рыб в  условиях замкнутой сис-темы  
водообеспечения для фермерских хозяйств / Матишов Г.Г.,  Ма-тишов  Д.Г.,  
Пономарёва  Е.Н.  и  др.  Ростов-на-Дону:  Изд-во  ЮНЦРАН, 2006. - 72 с. 
11. Організація  селекційно- племінної  роботи  в  рибництві  /[М.  В.  Гри н-
жевський, І. М. Шерман, І. І. Грициняк та ін.].  –  К. : Рибка моя, 2006. –  352 
с. 
12. Пономарёв  С.В.  Марикультура.  Культивирование  креветок /Пономарёв 
С.В. Астрахань, 2005. – 63 с. 
13.  Проскуренко И.В. Замкнутые рыбоводные установки / Проскуренко И.В. 
− М.: Изд-во ВНИРО, 2003. − 152 с. 
14. Тротяк  О. М. Наукове забезпечення рибництва у внутрішніх водоймах 
України / О. М. Тротяк // Вісник аграрної науки.  –   2006.  –   № 3/4. –   C. 138 
– 141. 
15.  Фермерське рибництво /І. І. Грициняк, М. В. Гринжевський, О. М. Третяк 
[та ін.]. – К. : Герб, 2008.– 556, [2] c. 

 
Додаткова 

 
1. Дітрів І.В. Тенденції і перспективи світового ринку  риби та   морепроду к-
тів / Вісник Миколаївського національного університету   імені В.О. Сух о м-
линського. 2014.  -   Вип. 2.  -   С. 62 - 65. 
2.   Коваленко В.О. Індустріальне рибництво / Коваленко В.О. Методичні 
вказівки до самостійної роботи студентів. К.: Аграр Медіа Груп , 2011. − 140  
с. 
3. Технології виробництва об’єктів аквакультури : навч. посіб [Андрущенко 
А. І., Алимов С. І., Захаренко М. О., Вовк Н. І.]. –   К., 2006. –   336 с. 
 
8. Контроль і оцінка результатів навчання 
Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання даної 
дисципліни є: опитування, захист теми, тестування, перевірка конспектів, 
захист рефератів, презентації результатів виконаних завдань та досліджень, 
виступи з доповідями на наукових заходах, екзамен. Формами поточного 
контролю є тестові електронні завдання згідно змістовних розділів, а 
підсумкового контролю – залік. Розподіл балів між формами організації 
навчального процесу і видами контрольних заходів: поточний контроль – 
загальна відповідність заявленим компетентностям за результатами 



практичних та семінарських занять – 70 балів, підсумковий контроль (іспит у 
формі електронних тестових завдань) – 30 балів.  
 
9. Політика навчальної дисципліни 

Активна участь студентів на практичному занятті під час опитування, 
відвідування лекційних занять, ініціативність студентів в обговоренні  
дискусійних тем, своєчасність виконя самостійної роботи, заохочення 
студентів до науково-дослідної роботи. 
 
 
 


