
 



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 5. Моделювання технологічних процесів в аквакультурі 
кількість кредитів ЄКТС – 4; 
кількість годин – 120 годин, у тому числі 44 години аудиторних годин, 

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

Термін викладання – один семестр, 2 семестр. 
4. Час і місце проведення навчальної дисципліни 

«Моделювання технологічних процесів в аквакультурі» належить до 
нормативних дисциплін, освітній компонент циклу професійно підготовки. 

При вивченні даної дисципліни використовуються знання, отриманні з 
таких дисциплін (перереквізітів): «Інформаційні технології в рибництві», 
«Біотехнологія рибництва у внутрішніх водоймах», «Світова аквакультура», 
«Технологія нетрадиційних об’єктів рибництва». 

Основні положення навчальної дисципліни мають застосування при 
вивченні таких дисциплін (постреквізитів): «Біопродуктивність водних 
екосистем», «Фермерське рибництво».  
5. Характеристика навчальної дисципліни 
5.1. Призначення навчальної дисципліни 

«Моделювання технологічних процесів в аквакультурі» - це 
дисципліна, яка вивчає основні кількісні закономірності між факторами і 
результатами виробництва рибопродукції. 
5.2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є навити студентів вміти 
проводити розробку науково обґрунтованих рішень управління 
технологічним процесом виробництва рибопродукції, заходів зі збільшення 
ефективності технологічних процесів, розробку виробничих планів та оцінку 
їх ефективності методами моделювання. 
5.3. Задачі вивчення дисципліни 

Задачами дисципліни є:  
– проводити розробку науково обґрунтованих рішень управління 
технологічним процесом виробництва рибопродукції,  
– ефективно володіти заходами зі збільшення ефективності 
технологічних процесів,  
– вміло здійснювати розробку виробничих планів та оцінку їх 
ефективності методами моделювання. 
5.4. Зміст навчальної дисципліни 

Предметні компетентності: сучасні прогресивні технології виробництва 
продукції рибництва  у обсязі, необхідному для вирішення виробничих 
завдань; методологічні принципи моделювання технологічного процесу 
виробництва того чи іншого виду продукції;  типи моделювання, їх суть і 



методичні підходи до моделювання технологічних процесів у рибництві; 
прийоми математичної формалізації умов економічних та технологічних 
процесів у рибництві; типові економіко-математичні моделі технологічних 
процесів у рибництві. 

Результатами навчання є: науково обґрунтувати технологічну схему 
процесу виробництва продукції рибництва для певного господарства з 
врахуванням елементів і факторів впливу зовнішнього середовища, 
визначати систему кількісних показників, що характеризують стан 
екосистеми та інтенсивність впливу на неї зовнішніх факторів; 
обґрунтовувати і ставити виробничі завдання; математично формалізувати 
умови функціонування системи в економічному середовищі при певних 
обмеженнях, відображати ці умови у формі математичних нерівностей і 
рівнянь; розробити концепцію побудови конкретних економіко-
математичних моделей для їх реалізації в існуючих пакетах прикладних 
програм ПК. 

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-
2 

Тема 1.  Мета і завдання 
дисципліни “Моделювання 
технологічних процесів в 
аквакультурі” 

4 2 20 

3-
4 

Тема 2. Основні види 
моделювання. Дослідження 
модельованої системи і 
постановка завдання. 

4 2 20 

5-
6 

Тема 3. Сучасні форми 
аквакультури та її основи. 
Контроль за вирощуванням 
рибопосадкового матеріалу. 
Розрахунок площ ставів та 
потреби в рибопосадковому 
матеріалі 

4 4 20 



7-
8 

Тема 4. Принцип побудови 
математичної моделі оптимізації 
технології вирощування  коропа. 
Визначення необхідної кількості 
кормів. Моделювання 
технологічних процесів в 
повносистемного господарства. 

4 4 20 
9-

10
 Тема 5. Моделювання інтенсивної 

технології вирощування 
коропових риб 

4 4 20 

11
-1

2 Тема 6. Моделювання 
технологічних процесів при 
вирощування ракоподібних 

4 4 6 

 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. Антонюк А.В., Вощинин А.П. Методики расчета оптимальных 
кормосмесей рыб. – М.: ВНИИПРХ, 1983. – 50 с. 



2. Борщев В.Н. Моделирование средней интенсивности фотосинтеза 
прісноводного планктона // Сб.науч. тр. ВНИИПРХ. – 1989. – Вып. 56. – С. 
103-112. 
3. Валге А.М., Пащенко Ф.Ф. Математическое моделирование  
технологических процессов сельскохозяйственного производства по  
экспериментальным  данным (статические модели): Методические 
рекомендации.  – Л., – 1980. – 68 с. 
4. Влияние  температуры на  кормовые коэффициенты некоторых видов рас-
тительности  при  кормлении  сеголетков  белого  амура  /  И.  М.  Шерман  // 
Акклиматизация растительноядных рыб в водоемах СССР : науч. конф. : 
тезисы. —Кишинев, 1973. —С. 41—42. 
5. Гатаулин А.М., Харитонова Л.А., Гаврилов Г.В. Экономико-
математические  методы  в  планировании  сельскохозяйственного  произ-
водства. –М.: Колос, 1976. –395 с. 
6.  Гатаулін  А.М. Математичні моделі економічних процесів сільського гос-
подарства. –М.: Колос, 1990. 
7.  Глазачева И.В., Лучина О.И. О корреляции между прозрачностью и коли-
чеством  взвешенных  веществ  в  воде  рыбоводных  прудов  //  Сб.  науч.  тр. 
ВНИИПРХ. –1988. –вып. 54. –С. 115–119. 
8.Горбунов Л. В.  Відтворюваність  результатів  запліднення  ооцитів  декон-
сервованими сперміями коропа (Cuprinus carpio L.) / Л. В.Горбунов, В. Ю.  
Філіпов, Л. П. Бучацький // Біотехнологія. –2010. –№ 6. –C. 80–84. 
9. Горбунов, Л.  Ефективність кріоконсервування сперміїв коропа / Л. Горбу-
нов, В. Філіпов, Л. Бучацький // Тваринництво України. –2009. –№ 6. –C. 21–
22.  
10. Грудцин В.П.  Методики  разработки  структурных  моделей  рыбоводных 
опеаций. –М.: ВНИИПРХ, –1982. –32 с. 
11. Корчовий Ф. В. Використання білого амура для  біологічного  очищення 
ставів від надмірної рослинності / Ф. В. Корчовий // Агросвіт України.  – 
2008. –№ 5. –C. 27. 
12. Кравчук Н.М., Гринжевський М.В., Пекарський А.В. Рекомендації з 
удоско-наленням  інтенсивної  технології  вирощування товарної риби з  
використан-ням математичних моделей основних рибоводних показників // 
Рибне госпо-дарство. –К.: Аграрна наука. –2002. –вип. 61. –С. 9-18. 
13.  Курицкий Б.Я. Поиск оптимальных решений средствами Excel 7.0 –СПб.: 
BH –Санкт-Петербург, 1997. –384 с. 
14.  Мартышев Ф. Г. Прудовое рыбоводство / Мартышев Ф. Г. —М. : Высшая 
школа, 1973. —425 с.  



19.  Марценюк, Н. О. Вирощування риби в малих водоймах/Н. О. Марценюк, 
М. В. Гринжевський. –К. : ІНКОС, 2008. –207 c. 

Додаткова 
20. Математическое моделирование экономических процессов в сельском хо-
зяйстве / Гатаулин  А.М.,  Гавриков  Г.В..  Сорокина  Т.М.  и  др.  /  Под  ред. 
А.М. Гатаулина. –М.: Агропромиздат, –1990. –432 с. 
21. Медведєв М.Г., Кравчук Н.М. Математичне та комп’ютерне  
моделювання при розробці ресурсозаощаджуючих технологій ведення 
товарного рибництва // Рибне господарство. – К.: Аграрна наука. – 1999. – 
вип. 49 - 50. – С. 168–171.   
22. Медведєв М.Г., Кравчук Н.М., Третяк О.М. Застосування оптимізаційного 
моделювання  при  визначенні  щільностей  посадки  об’єктів  полікультури 
за випасного вирощування риби в ставах // Рибне господарство.  –К.: Аг-
рарна наука. –1999. –вип. 54–55. –С. 140–145. 
23. Методические указания по расчету плотности посадки  при  выращивании  
в  питомниках молоди рыб на основе их пищевых потребностей / Сост. 
Новосельцев Г.Е., Стерлингов А.В.  – Петрозаводск: СеврыбНИИпроект, – 
1982.  – 8 с. 
24. Мустаев С.Б. К вопросу о  максимальной  рыбопродуктивности  прудов  // 
Сб. науч.тр. ВНИИПРХ. –1988. –вып. 54. –С. 115–119. 
25. Никольский  Г. В. Основные  биологические  особенности  белого  амура  
и толстолобиков и  их  акклиматизация в водоемах страны / Г. В. Никольс-
кий, Б.  В. Веригин // Растительноядные рыбы: Сборник научных трудов. —
М. :Пищевая промышленность, 1966. —С. 30—40.  
26. Оценка  и  прогнозирование  аутогенных  токсикозов  рыб  в  прудах  на  
основе многофакторного  анализа  /  И.С.  Шестерин,  Т.М.  Лукина,  В.Д.  
Мятлев,  М.И. Очеретяна // Сб. науч. тр. ВНИИПРХ. –1989. –вып. 56. –С. 
109–114. 
27. Практикум по математическому моделировинию  экономических  
процесов  в сельском хозяйстве. А.Ф. Карпенко и др. М.: 
Агропромиздат,1985. 
28. Привезенцев Ю. А. Интенсивное прудовое рыбоводство / Привезенцев Ю. 
А. —М. : Агропромиздат, 1991. —368 с.  
29. Рибне  господарство України: статистичний збірник.  — К.  :  (Державний 
комітет статистики України), 2011. —44 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. 
 
 


