


 
1. Відомості про викладача, який викладає навчальну дисципліну 
Дацюк Інна Валеріївна, старший викладач, кандидат сільськогосподарських наук, 

старший викладач кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів, 
електронна адреса: innada@meta.ua 

2. Опис навчальної дисципліни 
Світова аквакультура 

кількість кредитів ЄКТС –3 ;  
кількість годин – 90 годин, у тому числі 30 аудиторних годин, 60 години 
самостійна робота; 

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

4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної програми 
Світова аквакультура належить до вибіркової навчальної дисципліни, освітній 

компонент циклу професійної підготовки; 
- при вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані з таких 

дисциплін (пререквізитів): «Акліматизація гідробіонтів», «Аквакультура штучних водойм»,  
«Аквакультура природних водойом», «Біоресурси гідросфери та їх використання» , «Основи 
рибоохорони та рибогосподарського законодавства», «Правове регулювання рибництва». 

- основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися при вивченні 
таких дисциплін (постреквізитів): «Основи рибоохорони та рибогосподарського 
законодавства», «Біоресурси гідросфери та їх використання». 

5. Характеристика навчальної дисципліни 
5.1. Призначення навчальної дисципліни 
Світова аквакультура сприяє підвищенню інформаційної культури та інформативної 

компетентності студентів в області щодо розвитку рибного господарства різних країн світу, а 
також з новітніми технологіями вирощування риби, а також оцінити сучасний стан рибного 
господарства України; стан та тенденції розвитку риболовного флоту України та світу. 
Вивчення даної дисципліни сприяє засвоєння нормативних знань світового рибного 
господарства у професійній підготовці фахівців. Вивчення методів управління рибальством і 
світовим рибним господарством, отримання знань про правові аспекти і механізми 
регулювання вилучення водних живих ресурсів. Ознайомитися з основними методами 
розвідки риби та способів її лову.            

5.2. Мета вивчення навчальної дисципліни 
Метою вивчення навчальної дисципліни «Світової аквакультури»  покликана 

ознайомити студентів із розвитком рибного господарства різних країн світу, а також з 
новітніми технологіями вирощування риби, а також оцінити сучасний стан рибного 
господарства України; 

5.3. Задачі вивчення дисципліни 
Задачами навчальної дисципліни «Світова аквакультура» є вивчення і опрацювання 

навчального матеріалу з біологічних основ прісноводної аквакультури, облаштування 
ставових та індустріальних рибницьких господарств, методів водопідготовки і підвищення 
біопродуктивності та рибопродуктивності водойм, ведення селекційно-племінної роботи на 
підприємствах прісноводної аквакультури, технології відтворення, вирощуванння 
рибопосадкового матеріалу та товарних об’єктів культивування (коропових, осетрових, 
лососевих та малопоширених об’єктів прісноводного рибництва) у ставовій та 
індустріальній аквакультурі за різних форм та циклів її ведення. А також, процесі вивчення 
дисципліни здобувачі вищої освіти знайомляться: з особливостями функціонування 
природних водних екосистем різного типу; із вимогами до користувачів водних живих 
ресурсів та до водойм рибогосподарського призначення; із біологічними і господарсько-
корисними властивостями основних об'єктів аквакультури природних водойм; з основами 
технології культивування риб і нерибних видів гідробіонтів у прісній, солонкуватій і 
морській воді. 

5.4. Зміст навчальної дисципліни 



Предметні компетентності: здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, 
використовувати новітні технології вирощування риби, а також оцінювати сучасний стан 
рибного господарства України.  

5.5. План вивчення навчальної дисципліни 
 

Форма організації навчання та 
кількість годин 

№
 т
иж

ня
  

 
Назва теми Лекційні 

заняття 
Практичні 
заняття 

Самостійна 
робота, 

кількість годин

1 Тема 1. Вступ. Світова аквакультура
– як глобальна система вирощування
гідробіонтів. 

2 1 7 

2 Тема2. Обсяг виробництва
аквакультури, перспективи та
проблеми подальшого розвитку. 

2 1 7 

3 Тема 3. Маломасштабне  рибальство. 2 2 7 

4 Тема 4. Управління внутрішніми
водоймами. 

2 2 7 

5 Тема 5. Основні підходи до
міжнародної боротьби з
неконтрольованим промислом 

2 2 8 

6 Тема 6. Збалансований вилов 2 2 8 

7 
 
Тема 7. Регулювання питань
використання рибних ресурсів в
контексті національної продовольчої
безпеки 

2 2 8 

8 Тема 8. Проблеми та використання
побічної продукції рибного
господарства 

2 2 8 

 Разом 16 14 60 

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

матеріалом у вільний від обов'язкових занять час. 
Графік самостійної роботи  

№ Вид самостійної роботи Години Термін Форма та метод 
     

з/п   виконання контролю 
1 Підготовка до практичних занять 40 щотижнево Усне та письмове 

    (тестове) 
    опитування 

2 Підготовка рефератів 10 4 рази в Усний захист 
   семестр  

3 Виконання індивідуальних 10 2 рази в Усне опитування 
 завдань  семестр  
 Разом 60 - - 
 

7. Список основної та додаткової літератури 
Основна література 

1. Алимов С. І., Рибне господарство України стан і перспективи. – к.: Вища освіта, 2003 
р.- 336с. 

2. Алымов С. И. Итоги работы рыбных предприятий объединения «Укррыбхоз» за 2001 
г.//Рыбн. Хоз.-вою Украины. – 2002. -№2(19). – С.22-59. 



3. Баздырев Ю.А. и др. Программа  строительства судов флота рыбного хозяйства 
Украины: взгляд судостроительной промышленности. «Рыбн. хоз. Укр.» №1(12), 
2001, с.3-5. 

4. Геращенко Л. С. Рыба и рыбопродукты в белковом рационе населения Украины // 
Рыбн. Хоз.-во Украины. – 2002. – №1(18).- С.42-43. 

5. Романов Е. В. Кухарев Н. Н. структура и видовой состав вылова рыбы и 
морепродуктов и направления развития аквакультуры в зарубежных странах 
(технический отчет). ЮгНИРО,  Керчь,2002, с.7. 

6. Смидт С. Единая политика в области рыболовства в новом тысячелетии. «Рыбн. Хоз. 
Укр.» №1(12),2001,с.7. 

7. Кавер  І. К., Петрова І. Л. Скрипка В. О. створення та збереження робочих місць в 
рибному господарстві України// Рыбн. хоз.-во Украины. – 2001. -№2(13). – С 47-49. 

8. Conservation and enforcement Measures NAFO\FC doc\00\1, 200, 83pp. 
9. FAO, 2003. Fishtat Plus: Universal software for fishery statistical tine series. Version 

2.3.2003. (FAO Fisheries Departament? Fishery Information, Data and Statistic Unit, 
Rome. Italy). 

10. FAO Yearbook. Fishery Statistic. Capture production, 2002 Vol.  90\1/ Rome FAO. 2002. 
617 c. 33. FAO FISHTAT plus: : Universal software for fishery statistical tine series. 
Version 2.3. . (FAO Fisheries Departament? Fishery Information, Data and Statistic Unit, 
Rome. Italy). 

11. FAO Yearbook. Statistic. Commodities, 2002 Vol. 91. FAO Fisheries series 62, FAO 
Fisheries series 168. Rome FAO. 2002. 210 c. 
 

Додаткова література 
12. Всесоюзное совещание по рыбохозяйственному использованию теплых вод \ под ред. 
А. Н. Корнеева. – М., 1990. – 217 с. 
13. Грусевич В. В., Неборачек С. И., Порохонская Е. М. Технология разведения и 
выращивания канального сома в прудах, садках и бассейновых хозяйствах УССРю – К., 
1987. – 27 с. 
14. Желтов Ю. А., Федоренко В. А., Осадчая Е . Ф. Методические рекомендации по 
совершенствованию технологии выращивания товарного карпа в садовых рыбных 
хозяйствах. – К., 1980. -33 с. 
15. Привольнев Т. И. инструкция по садовому выращиванию радужной форели. – Л., 
1974. – 19с. 
16. Журнал «Рибогосподарська наука України». 
17. Журнал «Тваринництво України». 

8. Контроль і оцінка результатів навчання 
Розподіл балів між формами організації навчального процесу і видами контрольних 

заходів: поточний контроль – загальна відповідність заявленим компетентностям за 
результатами практичних та семінарських занять – 50 балів (усний контроль: опитування, 
бесіди, доповіді, повідомлення на задану тему та ін. та письмовий контроль: контрольна 
робота в письмовій формі, реферат, виклад матеріалу на задану тему в письмовому вигляді 
та ін.); рубіжний контроль (контрольна робота у письмовій формі) – 20 балів; підсумковий 
контроль, (іспит в усній або тестовій формі) – 30 балів. Разом: 100 балів. Якщо студент 
протягом семестру за підсумками поточного та рубіжного контролів набрав (отримав) менше 
половини максимальної оцінки з навчальної дисципліни (менше 35 балів), то він до іспиту не 
допускається. Крім того, обов’язковим при мінімальній кількості балів за підсумками 
поточного та рубіжного контролів є виконання студентом підсумкової контрольної роботи. 

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.  


