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спеціальності 204 "Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва"  

(2019 року. набору) 

  
Місце дисципліни в навчальному плані - обов’язкова, цикл  

професійної підготовки. 

Загальний обсяг дисципліни: 120 годин 4 кредити ЄКТС. 

Мета вивчення навчальної дисципліни «Технологія виробництва 

продукції аквакультури» набуття сучасних теоретичних знань та практичних 

навичок з питань організації ведення галузі, відтворення риби та одержання 

життєстійкого рибопосадкового матеріалу і товарної риби в типових 

ставових рибницьких господарствах, а також у водоймах різного походження 

і цільового призначення в спеціалізованих господарствах, колективних, 

орендних, фермерських сільськогосподарських підприємствах та 

індивідуальних господарствах. 

Основні завдання навчальної дисципліни: вивчення теоретичних та 

методологічних аспектів одержання можливого максимуму продукції  

аквакультури високої якості з одиниці площі водних угідь за мінімальних 

витрат, розробка і оптимізація технологічних процесів в галузі.  

Компетентності: 

Загальні: 

1.Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні.  

2. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.  

3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

4.Здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в 

команді; мати навички міжособистісної взаємодії.  

5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

6. Прагнення до збереження навколишнього середовища, забезпечення 

та дотримання безпечних умов праці.  

7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Фахові (спеціальні): 



1.Здатність використовувати професійні знання в галузі виробництва і 

переробки продукції тваринництва 

2. Здатність використовувати сучасні знання про способи відтворення, 

закономірності індивідуального розвитку та розведення тварин для 

ефективного ведення галузі тваринництва  

3 Здатність застосовувати базові знання економіки, організації та 

менеджменту у виробництві та переробці продукції тваринництва.  

4. Здатність застосовувати знання морфології, фізіології, біохімії та 

мікробіології різних видів тварин для реалізації ефективних технологій 

виробництва і переробки їх продукції.  

5. Здатність застосовувати знання організації й управління 

технологічним процесом переробки продукції тваринництва, оцінювати її 

якість та безпеку, встановлювати відповідність нормативно-технічній 

документації.  

6. Здатність аналізувати господарську діяльність підприємства, вести 

первинний облік матеріальних цінностей, основних засобів, праці та її 

оплати.  

7. Здатність використовувати спеціальні знання для проведення, 

санітарно - гігієнічних і профілактичних заходів на фермах та інших об’єктах 

із виробництва та переробки продукції тваринництва. 

Програмні результати навчання: 

1(ПРН-1).Впроваджувати професійні знання та здійснювати контроль 

технологічних процесів з виробництва і переробки продукції тваринництва. 

2(ПРН-6).  Впливати на дотримання вимог, щодо збереження навколишнього 

середовища та забезпечення безпечних умов праці.  

3(ПРН-8). Застосовувати знання біотехнології, з відтворення та розведення 

сільськогосподарських тварин.  

4(ПРН-14). Впроваджувати знання з морфології, фізіології та біохімії тварин 

у технологічний процес виробництва і переробки продукції тваринництва.  

5(ПРН-17). Координувати проведення гігієнічних, санітарно-профілактичних 

заходів на фермах та інших об’єктах із виробництва та переробки продукції 

тваринництва 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Вступ. Історія, стан і сучасні перспективи розвитку 

рибогосподарської галузі в Україні і світі. Біологічні особливості  риб. 

 Тема 2. Видова різноманітність риб. Основні об'єкти рибництва 

 Тема 3. Типи рибницьких господарств, категорії ставів. Природна 

кормова база та рибопродуктивність ставів. 

 Тема 4. Основні технологічні процеси тепловодного і холодноводного 

рибницьких господарств. 

 Тема 5. Методи інтенсифікації ставового рибництва .Живлення і годівля 

риб. 

 Тема 6. Хвороби риб та лікувально-профілактичні заходи у рибництві. 

Транспортування риби. Первинна обробка риби 

  



Трудомісткість: 

Загальна кількість годин6 120 год 

Кількість кредитів: 4 

Форма семестрового контролю: екзамен 

 

 

 


