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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Підвищення ефективності та якості виробництва потребує 

раціонального поєднання теоретичних знань спеціалістів з умінням  

вирішувати практичні питання підвищення рівня виробничої підготовки,  

диктує необхідність розширення і зміцнення зв’язків вищих навчальних 

закладів із підприємствами галузі рибного господарства та аквакультури. 

Майбутній спеціаліст повинен досконало володіти своєю  

спеціальністю, мати широку наукову і практичну підготовку, бути 

оперативним організатором, здатним на практиці використовувати принципи  

наукової організації праці, вміти працювати з людьми.  

Практика покликана сформувати у майбутнього спеціаліста – 

професійні вміння, навички приймати самостійні рішення на конкретній 

ділянці роботи  в реальних виробничих умовах. 

Реалізуються поставлені задачі самостійним вивченням виробництва і 

виконанням кожним студентом в умовах підприємства (установи) окремих 

виробничих, наукових і громадських завдань, що їх вимагає програма. 

Виробнича практика є першим етапом практичної підготовки фахівців.  

Вона дає можливість закріпити отримані теоретичні знання з усіх  

дисциплін навчального процесу, зібрати необхідну інформацію для  

виконання курсового проекту, набути навиків прийняття правильних рішень  

у конкретних виробничих ситуаціях на одному з рибогосподарських 

підприємств. 

Виробнича практика студентів за спеціальністю 207 «Водні біоресурси 

та аквакультура»  проводиться під керівництвом викладачів кафедри  годівлі 

сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів та передбачає вивчення 

особливостей технології виробництва  продукції аквакультури, дотримання   

технологічних процесів  при виробництві товарної продукції, впровадження 

сучасних досягнень та передового досвіду, проведення наукових досліджень 
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в рибництві, поглиблення  знань про виробництво, вивчення службових 

обов’язків працівників на підприємстві.  

2. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 

Мета виробничої практики:  

- поглиблення та закріплення теоретичних знань з усіх вивчених в 

університеті дисциплін;  

- ознайомитись зі виробничо-господарською діяльністю конкретного  

рибогосподарського підприємства;  

- ознайомитись із організацією  технології вирощування   водних живих 

ресурсів у господарстві, їх кількістю і якістю за видами,   ознайомлюється зі 

звітністю що ведеться в господарстві. 

ознайомитись з специфікою роботи на кваліфікованих посадах у 

рибогосподарському господарстві;  

- підготовка до виконання курсового та дипломного проектування. 

Завдання практики:  

- зібрати матеріали для звіту про практику і виконання курсового  

проекту ;  

- ознайомитись з роботою рибогосподарського підприємства, його  

технологічними показниками та перспективами розвитку, формою власності, 

фінансово-господарським станов,   системою управління підприємством;  

- набути навичків з проведення бонітування плідників; 

- ознайомитись з технологією відтворення об’єктів аквакультури в   

умовах підприємтсва;  

- ознайомитись з  технологією вирощування молоді риб в господартсві;  

-  ознайомитись з  технологією вирощування товарної риби в 

господарстві; 

-  ознайомитись з вимогами техніки безпеки  та охорони  праці;  

- підготувати пропозиції щодо удосконалення технологічних процесів 

на виробництві;  
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- ознайомитись з наявним технологічним обладнанням у господарстві, 

його станом, розробити пропозиції з поліпшення технологічного 

забезпечення рибогосподарського підприємства.    

У результаті проходження практики студенти повинні:  

- вміти дати оцінку стану технології виробництва риби  на підприємстві 

та запропонувати шляхи їх удосконалення;  

- зібрати  фактичні, нормативні і довідкові матеріали, систематизувати  

їх для виконання магістерської роботи;  

- здійснити технологічні та техніко-економічні розрахунки, які дають  

можливість визначити напрями подальшої роботи над магістерською 

роботою;  

- чітко сформулювати мету, завдання і шляхи вирішення поставленої у  

магістерській роботі проблеми;  

- одержати навички у вирішенні технологічних завдань, що  виникають 

у ході виробничого процесу, керівництві технологічним  процесом і 

підпорядкованим персоналом, контролем та звітністю підприємства.  
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3. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ 

Студенти направляються на практику за наказом ректора  університету.  

Перед від’їздом на практику відділ практичного навчання та 

працевлаштування проводить організаційні збори студентів, на яких  

проводять ознайомлення з керівниками практики від університету, які в свою 

чергу знайомлять студентів з основним змістом програми практики та 

порядком її виконання, видають щоденники з практики.  

Перед початком проходження практики студент повинен пройти  

інструктаж з техніки безпеки, охорони праці та протипожежної безпеки з 

оформленням необхідних документів. Без зазначеного інструктажу студент  

до проходження практики не допускається.  

Перед проходженням практики студент разом з керівником практики  

від підприємства складає календарний графік проходження практики на 

даному підприємстві з урахуванням рекомендованого розподілу часу.  

Під час проходження практики студент повинен вести робочий зошит,  

у якому слід занотовувати зібрані за день матеріали, які потім будуть 

використані при складанні звіту про практику.  

Відповідальність про виконання графіка проходження практики та  

програми несе студент, а за організацію проведення практики адміністрація  

підприємства.  

Керівник практики від університету контролює забезпечення  

студентам-практикантам нормальних умов проходження практики в період 

перебування на підприємстві, консультує студентів з усіх питань організації  

і проходження практики, контролює і оцінює рівень практичних знань 

студентів. Після закінчення керівник практики у складі комісії з викладачів 

кафедри приймає залік з практики.  
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Керівник практики від підприємства складає календарний  графік  

проходження  практики,  проводить першу ознайомлювальну екскурсію по  

підприємству;  сприяє  забезпеченню студентів необхідною  літературою та  

нормативно-технічною документацією протягом  усього періоду  

проходження практики, сприяє  наданню  студенту  інформації з питань  

технології виробництва товарної продукції, економіки та організації 

виробництва, оцінки якості продукції,  постійно контролює дотримання 

студентами виробничої дисципліни і правил внутрішнього розпорядку 

підприємтсва; проводить контроль за збором студентами  інформації для 

складання майбутнього звіту про практику,  перевіряє зміст звіту; підписує 

оформлений відповідно до встановлених  вимог звіт про практику та 

щоденник з практики і оцінює перебування  студента на підприємстві. 

Підпис керівника завіряється печаткою.  

Студент повинен:  

- без запізнення  прибути на підприємство, простежити за виданням  

наказу про зарахування його на практику і призначенням керівника з 

практики;  

- суворо дотримуватись правил охорони  праці, техніки безпеки та  

виробничої санітарії протягом усього періоду практики;  

- дотримуватись правил внутрішнього розпорядку на підприємстві, а 

також календарного графіка проходження практики, без дозволу керівника не 

залишати місця проходження практики;  

- вести щоденник і робочі записи (чернетки) в зошиті (дата, виконана  

робота, характеристики режимів, технологічні схеми виробництва),  щоденно  

надавати щоденник для перевірки керівникові від підприємства;  

- зібрати необхідні матеріали для виконання курсового проекту;  

- оформити звіт з практики;  

- надати  оформлений  звіт  про  практику для перевірки керівнику від  

університету;  
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- захистити звіт про практику комісії на кафедрі годівлі 

сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів.  

 

 

 

4. БАЗИ ПРАКТИКИ 

Практичне навчання студентів вищих навчальних закладів проводиться 

на базах практики, які відповідають вимогам навчального плану. 

З базами практики вищі навчальні заклади завчасно укладають 

договори на її проведення (за формою з Положення про проведення практики 

студентів вищих навчальних закладів України, наказ Міністерства освіти 

України від 8.04.93 № 93). Тривалість дії договорів погоджується 

договірними сторонами і може визначатися на період конкретного виду 

практики або на більш тривалий строк. 

Бази практики в особі їх керівників разом з керівниками навчальних 

закладів несуть відповідальність за організацію, якість і результати практики 

студентів. 

Базами виробничих практик є: філії кафедри годівлі 

сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів: ТОВ «Магнолія» с. 

Іванівці, ТОВ «Глинянкофф» с. Глинянка, ТОВ «Магнолія» с. Іванівці 

(Барський р-н); ДСРП «Бершадський рибцех»ПрАТ СП «Вінницярибгосп» с. 

Баланівка; ПП «Похвалюк» с. Агрономічне, КП «Саланг» с. Лука 

Мелешківська, ТОВ РГ «Меркурій» с. Пултівці, ФОП «Антонов Віктор 

Леонідович» м. Вінниця, ФОП «Антонов Віктор Леонідович» с. Некрасове, 

ФОП «Байнак О.А.» м. Вінниця, КП «Вінницяоблводоканал» м. Вінниця, 

Вінницьке регіональне управління водних ресурсів м. Вінниця, Управління 

охорони використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання 

рибальства у Вінницькій області «Вінницярибохорона» м. Вінниця; СТОВ 

«Дашківське», ТОВ  «Світоч» с. Китайгород (Іллінецький р-н); ПрАТ ПК 

«Поділля» (Крижопільський р-н); ПП «Кучмар» с. Горбівці, ФОП «Чугу 
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Анатолій Миколайович» с. Івча (Літинський р-н); КП «Добробут» с. 

Ометинці, Ометинецька сільська рада ФГ «Руренко»с. Ометинці 

(Немирівський район); СТОВ «Злагода» с. Степанівка, Українське 

товариство мисливців та рибалок (Теплицький р-н); ПП «Гніванчанка» м. 

Гнівань; Рожнянська сільська рада, с. Рожнятівка (Томашпільсьий р-н); 

ДСРП «Тульчинський рибцех» ПрАТ СП «Вінницярибгосп» (Тульчинський 

р-н); ДСЗП «Уланівськийрибцех ПрАТ «СП Вінницярибгосп» 

(Хмільницький р-н); Водойми Самчиківської сільської ради 

Староконстянтинівський район (Хмельницька обл); ПП «Фортуна - ХХІ» м. 

Київ. 

Студенти можуть самостійно з дозволу кафедри вибирати для себе 

місце проходження практики і пропонувати його для використання. 

Із базами (підприємствами, організаціями, установами) будь яких форм 

власності завчасно укладаються договори щодо проведення практик.  

Тривалість дії цих договорів  погоджується договірними сторонами. 

Вона може визначатися на період конкретного виду. 
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5. ПІДСУМКИ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ 

Контроль практики студентів сприяє вирішення комплексу знань – від 

навчальних до контрольних – і забезпечує повноту, своєчасність та якість 

виконання програми практики. Попередній, поточний і підсумковий 

контроль за проходженням практики з боку вищого навчального закладу 

здійснюється керівниками практики; завідувачем кафедри годівлі 

сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів, представником відділу 

практичного навчання та працевлаштування. 

Метою контролю є виявлення і усунення недоліків та надання 

допомоги студентам у виконанні програми практики. На кожному етапі 

контролю застосовуються специфічні методи.  

Попередній контроль здійснюється під час підготовки студентів до 

проходження практики на зборах-інструктажах. При цьому пояснюються 

ціль практики, порядок її проходження, форма звітування, а також 

щоденники та програми практики.  

Поточний контроль здійснюється під час захисту звітів про виробничу 

практику на кафедрі годівлі сільськогосподарських тварин та водних 

біоресурсів. 

До захисту звітів з виробничої практики допускаються студенти, які 

повністю виконали програму практики, представили звіт відповідно до 

вимог, позитивний відгук керівника практики від підприємства і навчального 

закладу. 

Захист звітів з виробничої практики студентами відбувається перед 

комісією, яка складається не менше з 3-ох викладачів випускових кафедр, що 

затверджується деканом факультету. 



12 

 

Розрахунок кількості балів за виконання звіту з виробничої практики 

подано у таблиці 1. 

 

 

 

Таблиця 1 

Розрахунок кількості балів за виконання звіту з виробничої 

практики 

№п/п Вид робіт Кількість балів 

1 Вчасність здачі звіту на перевірку 10 

2 Відповідність оформлення звіту методичним 

вимогам 

10 

3 Повнота та якість висвітлення матеріалу 50 

4 Публічний захист звіту 30 

Разом 100 

 

Оцінка за виробничу практику виводиться із кількості балів отриманих 

студентами за виконання індивідуального завдання, оцінки керівника 

практики від навчального закладу, оформлення звіту щоденника (максимум 

70 балів) та за публічний захист (максимум 30 балів).  

Захист звітів-щоденників студентами проводиться на кафедрі в 

останній день практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 

6. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

 1. Алимов С. І. Рибне господарство України: стан і перспективи / С.І. 

Алимов – К.: Вища освіта, 2003. – 336 с.  

2. Андрющенко А.І. Методи підвищення природної 

рибопродуктивності ставів / А.І. Андрющенко, Р.А. Балтаджі, Н.І. Вовк – К. : 

Інститут рибного господарства УААН, 1998. – 114 с. 

3. Андрющенко А. І.  Ставове  рибництво/А.І. Андрющенко С.І. 

Алимов – К.: Видавничий центр НАУ, 2008 – 636 с. 

4. Біологічні основи годівлі риб: Монографія / С. І. Тарасюк, А. І. 

Дворецький, О. В. Дерень [та ін.]. – Д.: Адверта, 2015. – 180 с. 

5. Власенко, В. В. Хвороби риб : навч. посіб. для вузів / В. В. Власенко, 

Ю. Д. Темніханов. – Вінниця : Балюк І. Б., 2012. – 523, [1] c. 

6. Войналович  О.  В.  Охорона  праці  у  рибному  господарстві.  

[текст] навчальний  підручник/  О.  В.  Войналович,  Є.  І.  Марчишина.  –  К.  

:  «Центр учбової літератури», 2016. – 630 с. 

7. Галасун П. Т., Сабодаш В. М., Гринжевський М. В. та ін. Довідник 

рибовода / П. Т. Галасун, В.М. Сабодаш, М.В. Гринжевський та ін – К.: 

Урожай, 1985. – 184 с.  

8. Гринжевський М.В. Аквакультура України / М.В. Гринжевський  – 

Львів: Вільна Україна, 1998. – С. 331.  

9. Гринжевський М.В. Інтенсифікація виробництва продукції 

аквакультури у внутрішніх водоймах України /  М.В. Гринжевський. – К. : 

Світ, 2000. – 190 с. 



14 

 

10. Гринжевський М.В., Пекарський А.В. Економічна ефективність 

вирощування товарної риби за трилітнього циклу / М.В. Гринжевський, А.В. 

Пекарський – К.: Світ, 2000. — 164 с.  

11. Гринжевський М.В. Словник-довідник науково-виробничих 

термінів і понять у рибному і водному господарствах / М.В. Гринжевський, 

В.М. Єрко, А.В. Пекарський. – К. : Вища освіта, 2002. – 303 с.  

12. Гринжевський М.В. Оптимізація виробництва продукції 

аквакультури / М.В. Гринжевський, А.В. Пекарський.   К.: 

ПоліграфКонсалтинг, 2004.  –  328 с. 

13. Гринжевський М.В. Ефективність інтенсифікації ставового 

рибництва в сучасних умовах / М.В. Гринжевський, Й.Є. Янінович, Т.М. 

Швець // Рибогосподарська наука України. – 2007. – № 2.  –С. 34–40. 

14. Грициняк І. І . Стан та перспективи розвитку рибного господарства 

України [Текст] / І. І . Грициняк, Ю. О. Желтов, А. Я. Тучапська // 

Рибогосподарська наука України. Науковий журнал Інституту рибного 

господарства Національної академії аграрних наук України. – 2010. – № 2. − 

С. 111–113. 

15. Желтов Ю.А. Інструкция з нормативної годівлі риб у тепловодних 

рибних господарствах. Інтенсивне рибництво / Ю.А. Желтов,  В.А. 

Федоренко – К.: Аграрна наука. –1995. – С.17-42. 

16. Закон України “Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову 

продукцію з них” від 05.02/2004 № 1461-ІУ (із змінами станом на 05.02.2004 

№ 1461-ІV). 

17. Інтенсивні технології в аквакультурі: навч. посіб. / Р. В. Кононенко, 

П. Г. Шевченко, В. М. Кондратюк, І. С. Кононенко – К. : «Центр учбової 

літератури», 2016. – 410 с. 

18. Інтенсифікація рибництва / за ред. П.Т.Галасуна, А.І.Андрющенко – 

Київ: Урожай, 1990. – 235 с. 



15 

 

19. Кражан С.А. Естественная кормовая база водоемов и методы ее 

определения при интенсивном ведении рыбного хозяйства / С.А. Кражан, Л. 

И, Лупачева. Львов, 1991. – 102 с. 

  20. Козлов, В. И. Экологическое прогнозирование ихтиофауны пресных 

вод [Текст] / В. И. Козлов – М.: ВНИРО, 1993. – 250 с. 

21. Козлов В. И. Справочник фермера-рыбовода. – М.: Изд-во ВНИРО, 

1998. – 447 с. 

22. Кузнецов С.И.  Методы изучения водных микроорганизмов / С.И. 

Кузнецов, Г.А. Дубинина.  М.: – 1989, – 285 с. 

23. Маренков  О.М.  Шляхи  оптимізації  умов  відтворення  іхтіофауни  

з використанням  штучних  нерестовищ. Монографія.  О.М.  Маренков,  О.В.  

Федоненко.  –  Дніпропетровськ: Журфонд, 2016.  –  92 с.  –  ISBN  978-966-

934-008-5. 

24. Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при 

гидробиологических исследованиях на пресных водоемах / Сост.: Салазкин 

А.А., Иванова М.Б., Огородникова В.А. Фитопланктон и его продукция. – Л.: 

ГосНИОРХ, 1981. – 31 с. 

 25. Методика дослідної справи у рибництві. Методичний посібник / 

М.Ю. Євтушенко, П.Г. Шевченко. – К., 2005. – 44 с. 

26. Методичні  вказівки  до  виконання  і  оформлення  випускних  

магістерських робіт денної форми навчання ОКР 8.09020102 «Аквакультура» 

/ [Скоромна О.І., Гуцол А. В., Мушит, С. О., Гуцол Н.В.] – Вінниця: ВНАУ, 

2016.– 42с 

27. Моніторинг  природокористування  та  стратегія  реабілітації  

порушених річкових  і  озерних  екосистем  :  навчальний  посібник  /  Й.  В.  

Гриб,  М.О. Клименко,  В.  В.  Сондак,  А.  В.  Гуцол,  С.  О.  Мушит,  Д.  Й.  

Войтишина.  – Вінниця: ФОП Рогальська І. О., 2015 -486 с. 

28. Основи фермерського рибного господарства / За ред. М. В. 

Гринжевського, А. І. Андрущенко, О. М., Третяк, І. І. Грициняк  – К.: Світ, 

2000. – 340 с.  



16 

 

29. Охорона  і  раціональне  використання  земельних  ресурсів  :  

навчально методичний посібник / Д.В. Лико, С.М. Лико, В.І Долженчук, О.І 

Портухай.  – Херсон: ОЛДІ– ПЛЮС, 2016. – 664с. 

30. Пістун  І.П.  Охорона  праці  в  галузі  сільського  господарства   : 

(тваринництво,  птахівництво)  :  навчальний  посібник  /  І.П.  Пістун., 

Березовецький А.П., Березовецький С.А.  –  Суми :Університетська книга, 

2012. – 504с. 

31. Поліщук В. С. До питання про стимулювання розвитку планктону у 

вирощувальних ставах //  В.С. Поліщук, І.В. Шевченко, С.А. Незнамов 

Материалы второй международной научной конференции 26 – 29 августа 

2008 г. Херсон: 2008. – С.353 – 359. 

 32. Привезенцев Ю.А. Интенсивное прудовое рыбоводство / Ю.А. 

Привезенцев  –М.: Агропромиздат, – 1991. –368 с. 

 33. Привезенцев  Ю.А., Власов В.А. Рыбоводство. М.: «Мир», 2004. – 

458 с. 

34. Романенко В. Д. Основы гидроэкологии. – К: Генеза, 2004. – 664 с. 

35. Сабодаш В. М. Рыбоводство. – Д.: "Издательство Стакер", 2004. – 

304с.  

36. Скляров В.Я., Гамыгин Е.А., Рыжков Л.П. Кормление рыб. 

Справочник / В.Я. Скляров, Е.А. Гамыгин, Л.П. Рыжков –М.: Легкая и 

пищевая промышленность, 1999. – 119 с. 

37. Труш  А.М.  Ветеринарно-санітарний  контроль,  консервування  та  

основи технології  переробки  риби  і  рибної  ікри:  Навчальний  посібник  /  

А.М. Труш, І.В.Яценко, М.А. Труш, Р.І. Білик.  –  Харків: Стиль-Издат, 2014.  

– 260с. 

 38. Товстик В.Ф. Рибництво К.: Навч. посіб. / В.Ф. Товстик Х., 2004. – 

272 с. 

39. Ульянченко О.В. Особливості національної концепції використання 

та відтворення агроресурсів / О.В. Ульянченко // Формування і реалізація 



17 

 

державної політики розвитку матеріально-технічної бази агропромислового 

комплексу в Україні. – К. : ІАЕ УААН, 2003. – 650 с.  

40. Харитонова Н. М. Технологія вирощування товарної риби в ставах в 

полікультурі. / Н.М. Харитонова, М.В. Гринжевський, Б.І. Гудима, І.Ф. 

Демченко – К.: ІРГ УААН, МРГ, 1996. 

41. Шерман І. М. Ставове рибництво / І.М. Шерман  – К.: Урожай, 

1994. – 336 с.  

42. Шерман І.М. Годівля риб / І.М. Шерман, М.В. Гринжевський,       

Ю. О.Желтов – К.: Вища освіта, 2001. – 269 с. 

 43. Шерман І.М. Наукове обґрунтування раціональної годівлі риб / І.М. 

Шерман –К.: Вища Освіта, 2002. – 128 с. 

44. Шерман І.М. Теоретичні основи рибництва / І.М. Шерман, М.Ю. 

Євтушенко. – К.: , 2011. – с. 

 45. Шерман, І. М. Екологічні трансформації річкових гідроекосистем та 

актуальні проблеми рибного господарства [Текст] / І. М. Шерман, К. М. 

Гейна, С. В. Кутіщев, П. С. Кутіщев // Рибогосподарська наука України. – 

2013. – № 4. – С. 5–16.  

46. Щербина М.А., Гамыгин Е.А. Кормление рыб в пресноводной 

аквакультуре / М.А. Щербина, Е.А. Гамыгин  –М.: Издательство ВНИРО, 

2006. – 360 с. 

47. Яворська  В.  Про  стан  навколишнього  природного  середовища  у 

Вінницькій  області  /  В.  Яворська  /  Державне  управління  охорони 

навколишнього  природного  середовища  у  Вінницькій  області, 

Міністерство охорони навколишнього природного середовища  України  – 

Вінниця, 2011 – 91с. 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Наскрізна
	Наскрізна програма практики-18 рік - копия

