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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 4. Методологія досліджень аквакультури 
кількість кредитів ЄКТС – 4; 
кількість годин – 120 годин, у тому числі 30 години аудиторних годин, 

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

Термін викладання – один семестр, 9 семестр. 
4. Час і місце проведення навчальної дисципліни 

«Методологія досліджень аквакультури» належить до нормативних 
дисциплін, освітній компонент циклу професійно підготовки. 

При вивченні даної дисципліни використовуються знання, отриманні з 
таких дисциплін (перереквізітів): «Інформаційні технології в рибництві», 
«Біопродуктивність водних екосистем». 

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

«Методологія досліджень аквакультури» - це дисципліна, яка 
передбачає засвоєння студентами знань про основні методи і складові 
наукового пошуку в іхтіології та рибництві. 
5.2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є ознайомити студентів з 
різними методологіями досліджень які використовуються в аквакультурі.  
5.3. Задачі вивчення дисципліни 

Задачами дисципліни є:  
– засвоїти знання про теоретичні і експериментальні методи 

досліджень;  
− засвоїти знання про основні складові наукового пошуку та етапи 

науково-дослідних робіт у рибництві; 
 − засвоїти знання про методи складання календарного плану та 

структури дослідів, вимоги до методів, приладів та обладнання; 
 − засвоїти знання про основне обладнання, яке використовується під 

час наукових експериментів, про документальне оформлення результатів 
експерименту. 
5.4. Зміст навчальної дисципліни 

Предметні компетентності: здатність використовувати базові знання про 
особливості організації та проведення наукового дослідження студенти 
набувають теоретичних знань та практичних навичок використання засобів 



цілеспрямованого керування процесами розмноження та розвитку іхтіофауни 
з метою підвищення рибопродуктивності водойм комплексного і 
рибогосподарського призначення та покращення якості продукції рибництва. 

Результатами навчання є: методики складання календарного плану та 
структури дослідів, знання принципів роведення рибогосподарських 
досліджень, вміння використання основних етапів здійснення 
рибогосподарського  експерименту, знання та застосування вимог, що 
ставляться до методів, приладів та обладнання, які використовуються під час 
проведення науково-дослідних робіт у рибництві, до документального 
оформлення процесу ведення експерименту, його матеріально-технічного і 
фінансового забезпечення.  

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. Значення 
наукового пошуку в розвитку 
аквакультури 

2 1 10 

2 Тема 2. Форми та види наукових 
досліджень 

2 1 10 

3 Тема 3. Організаційні заходи 
планування та проведення 
наукових досліджень 

2 2 10 

4 Тема 4. Організація роботи 
дослідника 

2 2 10 

5 Тема 5. Методологія підготовки 
та проведення досліджень в 
акваріальних умовах 

2 2 10 

6 Тема 6. Проведення 
рибогосподарських досліджень 
уставах, саджалках 

2 2 10 

7 Тема 7. Обробка результатів 
наукових досліджень 

2 2 10 

8 Тема 8. Оформлення заключного 
звіту з наукової роботи. 
Публікація  і патентування 
результатів наукових досліджень 

2 2 20 

 Разом 16 14 90 
 

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 

35 щотижнево 
Усне та письмове 

(тестове)  
опитування 

2 Підготовка рефератів 10 
2 рази в  
семестр 

Усний захист 

3 
Виконання індивідуальних  
завдань 

35 щотижнево 
Усне та письмове 

(тестове)  
опитування 

4 
Розрахунки та лабораторні 
дослідження  

10 щотижнево 
Усне та письмове 

(тестове)  
опитування 

Всього 90 - - 
 

7. Список основної та додаткової літератури 
Основна 

1. Євтушенко М.Ю., Хижняк М.І. Методологія наукових досліджень у 
рибництві». К, 2018. 296 с. 
2.Євтушенко М.Ю. Методика досліджень у рибництві. - Київ: 2013.-  130 с. 
3. Євтушенко М.Ю., Хижняк М.І., Дудник С.В., Глєбова Ю.А. Вимоги 
національних та європейських стандартів до якості води водойм 
комплексного та рибогосподарського призначення, які використовуються для 
риборозведення. – К.: фітосоціоцентр, 2011. – 80 с.  
4.Ковальчук В.В., Моїсеєв Л.М. Основи наукових досліджень: Навчальний 
посібник. – 3е вид., перероб. і доповнене. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 
240 с. 

Додаткова 
5.Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов. –М.: Изд-во 
«Наука», 1995. –239 с.  
6.Методы исследования токсичности на рыбах (пер. с нем. под ред. В.И. 
Лукьяненко).-М.: Агропромиздат. –1985. –118 с.  
7.Практикум з основ наукових досліджень у тваринництві/ Кононенко В.К., 
Ібатуллін І.І., Патров В.С. – Київ: 2000. – 96 с.  
8.Сайт журналу «Гидробиологический журнал», рубрика «Рибне 
господарство та аквакультура» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://hydrobiolog.com.ua/2010/2010_4.htm . 



9.Сайт журналу «Рибогосподарська наука України». [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://fsu.ua/index.php/uk/arkhiv-zhurnalu. 
 
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. 
 


