
 



1. Відомості про викладача, який викладає навчальну дисципліну 
Дмитрук Ігор Володимирович, кандидат сільськогосподарських наук, 

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

ОК 7. Динаміка популяцій риб. 
кількість кредитів ЄКТС – 5; 
кількість годин – 150 годин, у тому числі 34 години аудиторних годин, 

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

Термін викладання – один семестр, 3 семестр. 
4. Час і місце проведення навчальної дисципліни 

«Динаміка популяцій риб» належить до нормативних дисциплін, 
освітній компонент циклу професійно підготовки. 

При вивченні даної дисципліни використовуються знання, отриманні з 
таких дисциплін (перереквізітів): «Інформаційні технології в рибництві», 
«Комунікації у рибогосподарських колективах», «Методологія досліджень 
аквакультури», «Моделювання технологічних процесів в аквакультypi», 
«Біопродуктивність водних екосистем». 

Основні положення навчальної дисципліни мають застосування при 
вивченні таких дисциплін (постреквізитів): «Здоров'я об’єктів аквакультури», 
«Технологія нетрадиційних об’єктів рибництва», «Біотехнологія рибництва у 
внутрішніх водоймах», «Економіка виробництва продукції аквакультури», 
«Фермерське рибництво», «Селекція об’єктів рибництва». 
5. Характеристика навчальної дисципліни 
5.1. Призначення навчальної дисципліни 

«Динаміка популяцій риб» - це дисципліна, яка вивчає закономірності, 
механізми, особливості динаміки популяцій риб та способи управління, 
регуляції і впливу на неї. 
5.2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є набуття теоретичних знань 
закономірності, механізми, особливості динаміки популяцій риб та 
формування практичних навичок використання способів управління, 
регуляції і впливу на популяційні характеристики об’єктів аквакультури. 
5.3. Задачі вивчення дисципліни 

Задачами дисципліни є: ознайомити студентів з побудовою прогнозу 
вилову, формування навичок збору матеріалу з оцінювання складу 
нерестового складу, розрахунку величини поколінь промисловості 
смертності, поповнення популяцій риб, збільшення плодючості в 
продуктивності об’єктів аквакультури. 

 
5.4. Зміст навчальної дисципліни 

Предметні компетентності: здатність використовувати базові знання про 
особливості структури популяцій і закономірності її змін у риб, динаміку 
промислової смертності, статевовікових співвідношень в угрупуваннях риб у 



різні онтогенетичні та технологічні періоди, закономірності формування, 
пристосування популяцій риб до різних чинників. 

Результатами навчання є: вміння біологічного моделювання динаміки 
популяції риб, ефективне оцінювання чисельності біомаси промислових стад 
риб, навички збору та складання прогнозів вилову, формування прогнозів 
динаміки популяцій риб на основі гідрохімічних умов водойм, 
продуктивності риб, кормових ресурсів.  

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 

Самостійна
робота, 
кількість 
годин 

Тема 1. Вступ. Зміст та основні 
завдання дисципліни 

2 1 12 
1 

Тема 2. Закономірності 
формування кормової бази риб. 
Екологія та динаміка живлення 
популяції риб 

2 1 12 

2 Тема 3. Біологічні закономірності 
формування продуктивності 
популяції риб 

2 2 12 

3 Тема 4. Закономірності 
пристосування риб до 
саморегуляції чисельності і 
біомаси їх популяції 

2 2 12 

4 Тема 5. Закономірності динаміки 
популяцій риб 

2 2 12 

5 Тема 6. Закономірності 
підвищення продуктивності 
популяцій риб 

2 2 12 

6 Тема 7. Біологічні основи 
раціональної експлуатації 
популяцій та промислових стад 
риб 

2 2 16 

7 Тема 8. Моделювання динаміки 
популяцій та прогнозування 
вилову риб 

2 2 14 

8 Тема 9. Методи і закономірності 
прогнозування вилову риб 

2 2 14 

 Разом 18 16 116 
 



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, лабораторні та 
дослідження з 
використанням комп’ютера 

26 щотижнево 
Усне та письмове 

(тестове)  
опитування 

Всього 116 - - 
 

7. Список основної та додаткової літератури 
Основна 

1. Андрющенко А.І. Ставове рибництво: підручник. К.: Видавничий 
центр НАУ, 2008. 636 с. 

2. Інтенсивні технології в аквакультурі: навчальний посібник / Р.В. 
Кононенко, П.Г. Шевченко, В.М. Кондратюк , І.С. Кононенко. К.: 
«Центр учбової книги», 2016. 410 с. 

3. Козлов В.И., Никифоров-Никишин А.Л., Бородин А.Л. Аквакультура. 
М.: Колос, 2006. 445 с. 

4. Перевезенцев Ю.А., Власов В.А. Рыбоводство. М.:»Мир», 2004. 458 с. 
5. Технологія вирощування і годівлі об’єктів аквакультури півдня Росії. 

За редак. Андрющенка А.І. К.: Урожай, 2006. 212 с. 
6. Товстик В.Ф. Рибництво. К.: Навч.посіб.Х., 2004. 272 с. 
7. Шерман І.М. Годівля риб. К.: Вища освіта, 2001. 269 с. 
8. Шерман І.М. Наукове обґрунтування раціональної годівлі риб. К.: 

Вища освіта, 2002. 128 с. 
 

Додаткова 
1. Довідник рибовода. За ред.. П.Т. Галасуна. К.: Урожай, 1985. 184 с. 
2. Перевезенцев Ю.А. Интенсивное прудовое рыбоводство. М.: 

Агропромиздат, 1991. 368 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. 


