


1. Відомості про викладача, який викладає навчальну дисципліну 
Шевчук Тетяна Володимирівна, доктор сільськогосподарських наук, 

професор, завідувач кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та водних 
біоресурсів, ел. адреса: melnik@vsau.vin.ua. 
2. Опис навчальної дисципліни 

ВБ 3. Здоров'я об’єктів аквакультури 
кількість кредитів ЄКТС – 4; 
кількість годин – 120 годин, у тому числі 26 години аудиторних годин, 

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

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

«Здоров'я об’єктів аквакультури» належить до вибіркових дисциплін, 
освітній компонент циклу професійно підготовки. 

При вивченні даної дисципліни використовуються знання, отриманні з 
таких дисциплін (перереквізітів): «Зоологія», «Гідрохімія», «Біофізика», 
«Фізіологія і біохімія гідробіонтів», «Санітарія і гігієна гідробіонтів», 
«Іхтіопатологія», «Водна токсикологія». 

Основні положення навчальної дисципліни мають застосування при 
вивченні таких дисциплін (постреквізитів): «Технологія нетрадиційних 
об’єктів рибництва», «Біотехнологія рибництва внутрішніх водойм», 
«Моделювання технологічних процесів аквакультури». 
5. Характеристика навчальної дисципліни 
5.1. Призначення навчальної дисципліни 

«Здоров'я об’єктів аквакультури» - це дисципліна, яка відкриває суть, 
механізми, принципи застосування і реалізації різноманітних методів, засобів 
і технологій підтримання та зміцнення здоров'я об’єктів аквакультури. 
5.2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у майбутніх 
фахівців теоретичних знань та  практичних навичок з визначення та 
підтримання (ОАК), що належать до різних систематичних груп.  
5.3. Задачі вивчення дисципліни 

Задачами дисципліни є:  
– забезпечення засвоєння студентами сучасних уявлень, знань або умінь 

щодо:  
- –анатомо-фізіологічних особливостей ОАК;  
- – чинників, які обумовлюють здоров'я об’єктів аквакультури;   
- – технологій підтримки та покращення здоров'я об’єктів аквакультури.  

5.4. Зміст навчальної дисципліни 
Предметні компетентності: здатність використовувати базові знання 

фундаментальних розділів гідроботаніки та гідробіології та застосовувати 
методи ведення гідробіологічних досліджень середовища в обсязі, 
необхідному для застосування в обраній професії; здатність забезпечувати 
екологічно-збалансовану діяльність, застосовувати  базові уявлення про 
основи загальної екології, принципи гідроекології оптимального 



природокористування, охорони навколишнього природного і водного 
середовища, проводити екологічно-збалансовану діяльність та здійснювати 
гідроекологічний аналіз заходів (або інновацій) у галузі водних біоресурсів 
та аквакультури. 

Результатами навчання є: знання будови і властивостей окремих об’єктів 
аквакультури (ОАК); основних показників гомеостазу об’єктів аквакультури; 
закономірностей росту, розвитку та функціонування ОАК; основних загроз 
існування та культивування ОАК; ознаки виникнення хвороб ОАК; вільно 
оперувати базовими методами, засобами та технологіями підтримання та 
зміцнення здоров'я об’єктів аквакультури та профілактики їх основних 
хвороб.  

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 

Самостійна 
робота, 
кількість 
годин 

1 Тема 1. Вступ. Предмет і 
завдання курсу. Основні поняття 
дисципліни. 

1  11 

2 Тема 2. Анатомо-фізіологічні 
особливості безхребетних 
об’єктів аквакультури, 
представники типу М’якуни.  

1 1 13 

3 Тема 3. Анатомо-фізіологічні 
особливості безхребетних 
об’єктів аквакультури, 
представники типу Членистоногі 
та Голкошкірі.  

2 1 13 

4 Тема 4. Анатомо-фізіологічні 
особливості хребетних об’єктів 
аквакультури, представники 
надкласу Риби. 

2 2 13 

5 Тема 5. Анатомо-фізіологічні 
особливості хребетних об’єктів 
аквакультури, представники 
надкласу Четвероногі.   

2 2 13 

6 Тема 6. Технології запобігання 
розвитку паразитичних 
захворювань ОАК.   

2 2 17 

7 Тема 7. Технології запобігання 
розвитку заразних захворювань 

2 2 5 



ОАК. 
8 Тема 8. Технології запобігання 

розвитку незаразних захворювань 
ОАК. 

2 2 7 

 Разом 14 12 92 
 

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 

Анатомо-фізіологічні 
ознаки об’єктів 
аквакультури, 
представників царства 
Дробняки 

8 
До наступного 
практичного 
заняття 

Усне опитування, 
перевірка 
конспекту 

2 

Анатомо-фізіологічні 
ознаки об’єктів 
аквакультури, 
представників царства 
Водорості 

8 
До наступного 
практичного 
заняття 

Усне опитування, 
перевірка 
конспекту 

3 

Анатомо-фізіологічні 
ознаки об’єктів 
аквакультури, 
представників царства 
Гриби 

8 

До 
завершення 
змістовного 
розділу 

Реферат, усна 
доповідь з 

презентацією 

4 

Анатомо-фізіологічні 
ознаки об’єктів 
аквакультури, 
представників типу 
Голкошкірі 

8 
До наступного 
практичного 
заняття 

Усне опитування, 
перевірка 
конспекту 

5 
Технології санації 
природних водойм 

15 
До наступного 
практичного 
заняття 

Усне опитування, 
перевірка 
конспекту 

6 
Технології санації штучних 
водойм 

15 
До наступного 
практичного 
заняття 

Усне опитування, 
перевірка 
конспекту 

7 
Технології санації в 
акваріумістиці 

15 
До наступного 
практичного 

Усне опитування, 
перевірка 



заняття конспекту 

8 
Технологія підтримки 
здоров’я об’єктів 
аквакультури в УЗТ 

15 

До 
завершення 
змістовного 
розділу 

Реферат, усна 
доповідь з 

презентацією 

Всього 92 - - 
 

7. Список основної та додаткової літератури 
Основна 

1.  Дондуа  А.К.  Биология  развития.  Клеточные  и  молекулярные  аспекты 
индивидуального развития / А. К. Дондуа. – СПб., 2005. – Т. 2. – 239 с.  
2. Жизнь животных. Энциклопедия  в шести  томах. Том 4. Часть первая.  (Рыбы)  
/ Общая ред. чл.-кор. АН СССР проф. Л. А. Зенкевича. – М.: Просвещение, 1971. 
– 656 с.  
3.  Нельсон  Дж.С.  Рыбы  мировой  фауны  /  Дж.  С.  Нельсон.  – М.:  Книжный  
дом «Либроком», 2009. – 880 с. 
4. Петров К.М. Биогеография океана/ К. М. Петров. – М.: Академический проект; 
Альма Матер, 2008. – 328 с.  

Додаткова 
1. Баклашова Т. А. Ихтиология / Т. А. Баклашова. – М.: Пищевая 
промышленность, 1980. – 324 с.  
2.  Белинцев  Б.Н.  Физические  основы  биологического  формообразования  
/  Б.  Н. Белинцев. – М.: Наука. 1991.   
3. Гурвич А.Г. Принципы аналитической биологии и теории клеточных полей 
/ А. Г. Гурвич. – М.: Наука, 1991.   
4 Детлаф  Т.А.  Температурно-временные  закономерности  индивидуального 
развития пойкилотермных животных / Т. А. Детлаф. – М.: Наука, 2001. 15   
5.  Дондуа  А.К.  Биология  развития.  Начала  сравнительной  эмбриологии  
/А.  К. Дондуа. – СПб., 2005. – Т. 1. – 295 с.  
33. Ротт Н.Н. Клеточные циклы  в  раннем  эмбриогенезе животных  / Н. Н. 
Ротт. – М.: Наука, 1987. – 207 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, залік. 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 (залік у формі електронних тестових завдань) – 30 балів. Шкала 
оцінювання знань та вмінь студентів по дисципліні наведена у таблиці 3. 

 



Таблиця 3 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка за національною шкалою Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS для екзамену, курсового проекту (роботи), 

практики 

90 – 100 А відмінно   
82-89 В дуже добре  
75-81 С добре 
66-74 D задовільно  
60-65 Е  задовільно 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
 
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. 


