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1. Відомості про викладача, який викладає навчальну дисципліну 
Мушит Сергій Олександрович, кандидат сільськогосподарських наук, 

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

ВБ 1.2. Технічне оснащення рибництва. 
кількість кредитів ЄКТС – 4; 
кількість годин – 120 годин, у тому числі 44 години аудиторних годин, 

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

Термін викладання – один семестр, 1 семестр. 
4. Час і місце проведення навчальної дисципліни 

«Технічне оснащення рибництва» належить до вибіркових дисциплін, 
освітній компонент циклу професійно підготовки. 

При вивченні даної дисципліни використовуються знання, отриманні з 
таких дисциплін (перереквізітів): «Технічні засоби в аквакультурі». 

Основні положення навчальної дисципліни мають застосування при 
вивченні таких дисциплін (постреквізитів): «Світова аквакультура», 
«Технологія нетрадиційних об’єктів рибництва», «Інформаційні технології в 
рибництві», «Методологія досліджень в аквакультypi», «Біотехнологія 
рибництва у внутрішніх водоймах», «Селекція об’єктів рибництва», 
«Фермерське рибництво». 
5. Характеристика навчальної дисципліни 
5.1. Призначення навчальної дисципліни 

«Технічне оснащення рибництва» - це дисципліна, яка вивчає 
принципи роботи, технічні засоби та технології оснащення рибництва. 
5.2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичної 
бази і практичних умінь, кваліфікованого використання технічного 
обладнання відтворювальних аквакультурних комплексів різного типу. 
5.3. Задачі вивчення дисципліни 

Задачами дисципліни є: дисципліни дати студентам теоретичні знання 
технічного обладнання рибництва, сформувати практичні навички 
кваліфікованого використання технічного обладнання відтворювальних 
аквакультурних комплексів різного типу. 
5.4. Зміст навчальної дисципліни 

Предметні компетентності: загальна характеристика типів обладнання 
для розведення риб; технологічні режими експлуатації обладнання; 
можливості використання універсального обладнання для розведення різних 
видів риб. 

Результатами навчання є: вміння розрахувати необхідну кількість 
обладнання для виконання конкретних виробничих завдань, навички 
формування технологічних карт робіт із відтворення риб; здатність 
оцінювати можливість підвищення ефективності використання обладнання. 

 



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: Механізм земляних, 
меліоративних і профілактичних 
робіт на різних типах водойм. 

2 2 6 

3,
4 

Тема 2. Обладнання та механізм 
для водопідготовки. 
Механізми облову риб у 
водоймах різних типів. 

2 4 10 

5,
6 

Тема 3. Обладнання для 
сортування риб та 
транспортування. 

2 4 10 

7,
8 Тема 4. Обладнання та інвентар 

для проведення нересту. 
2 4 10 

9,
10

 Тема 5. Організація селекційної 
роботи з рибами. Штучне 
відтворення риб, обладнання 
інкубаційних цехів. 

2 4 10 

11
,1

2 Тема 6. Технічний інвентар для 
селекції риб. Відтворювальні 
комплекси 

2 2 10 

13
,1

4 Тема 7. Обладнання та механізми 
для годівлі риб.  

2 4 10 

15
 Тема 8. Обладнання та інвентар 

для селекційно-племінної роботи. 
2 4 10 

 Разом 16 28 76 
 

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 

28 щотижнево 
Усне та письмове 

(тестове)  
опитування 

2 Підготовка рефератів 10 
2 рази в  
семестр 

Усний захист 

3 
Виконання індивідуальних  
завдань 

28 щотижнево 
Усне та письмове 

(тестове)  
опитування 

4 
Розрахунки та дослідження 
з використанням 
комп’ютера  

10 щотижнево 
Усне та письмове 

(тестове)  
опитування 

Всього 76 - - 
 

7. Список основної та додаткової літератури 
Основна 

1. Литвиненко А.И., Шерман И.М., Пилипенко Ю.В., Лобанов И.А. Основи 
промышленного рыболовства: Практикум – Херсон: Олди-Плюс, 2009.- 166с.  
2. Норинов Е.Г. Рациональне рыболовство: Монография. - Петропавловск- 
Камчатский: КамчатГТУ, 2006. – 184с.  
3. Денисов Л.И. Промышленное рыболовство на пресноводных водоемах. – 
М.: Легкая и пищевая пром-ть, 1983. – 272с.  
4. Войникас-Мирский В.Н. Техника промышленного рыболовства. – М.: 
Легкая и пищевая пром-ть, 1983. – 488с.  
5. Лапина Е.А. Рыболовные материалы. Методические указания к 
лабораторным работам для студентов специальности 311800 
«Промышленное рыболовство». – Петропавловск-Камчатский: КамчаГТУ, 
2004. – 60с.  
6. Справочник рыбовода // Под ред. Н.И.Кожина. - М.: Пищевая 
промышленность, 1971. – 208 с.  
7. Кононенко Р.В. Гідротехніка та технічні засоби в аквакультурі: посібник 
ч.1/ Кононенко Р.В., Кононенко І.С., Мушит С.О.- К.: «ЦП» КОМПРИНТ», 
2018.-312с. 
8. Козлов В.И., Абрамович Л.С. Справочник рыбоводства. - М.: 
Росагропромиздат, 1991. – 238 с.  
9. Paul J.B. Hart, John D. Reynolds, Handbook of Fish Biologyand Fisheries. - 
Blackwell Science Ltd Blackwell Publishing company, 2002. – 410р 

 
 



Додаткова 
1. Выращивание производителей и эксплуатация маточных стад 

растительноядных рыб (методические рекомендации). - М.: ВНИИПРХ, 1982. 
– 37 с. 

2. Гинзбург А.С., Детлаф Т.А., Шмальгаузен О.И. Развитие осетровых рыб: 
созревание яиц, оплодотворение, развитие зародышей и предличинок. - 
М.:Наука, 1981. – 224 с. 

3. Иванов А.П. Рыбоводство в естественных водоемах. - М.: 
Агропромиздат, 1988. – 397 с. 

4. Кирпичников В.С. Генетика и селекция рыб. - Л.:Наука, 1987. – 519 с. 
5. Киселев И.В. Биологические основы осеменения и инкубации клейких 

яиц рыб. - К.: Наукова думка, 1980. – 94 с. 
6. Катасонов В.Я., Гомельский Б.И. Селекция рыб с основами генетики. - 

М.: Агропромиздат, 1991. – 208 с. 
7. Катасонов В.Я., Черфас Н.Б. Селекция и племенное дело в рыбоводстве. 

- М.: Агропромиздат, 1986 – 182 с. 
8. Казаков Р.А. - Биологические основы разведения атлантического лосося. 

- М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 144 с. 
9. Козлов В.И., Абрамович Л.С. Справочник рыбоводства. - М.:  

Росагропромиздат, 1991. – 238 с. 
10. Мильштейн В.В. Осетроводство. - М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 1982. – 151 с. Катасонов В.Я., Черфас Н.Б. Селекция и 
племенное дело в рыбоводстве. - М.: Агропромиздат, 1986 - 182с. 

11. Лекция и племенное дело в рибоводстве. - М.: Агропромиздат, 1986. - 
182 с. 

12. Катасонов В.Я., Гомельский Б.И. Селекция рыб с основами генетики. - 
М.: Агропромиздат, 1991. - 209 с. 

13. Кирпичников В.С. Генетика и селекция рыб. - Л.: Наука, 1987. - 519 с. 
14. Николюкин Н.И. Отдаленная гибридизация рыб. – М.: 1972, 335 с. 
15. Томіленко В.Г., Панченко С.М., Желтов Ю.О. Розведення коропа. - К.: 

Урожай, 1978. - 104 с. 
16. Шерман І.М., Гринжевський М.В., Грициняк І.І. Розведення і селекція 

риб. - К. - «БМТ», 1999, 238 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, іспит. 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. 


