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ВСТУП
Програму вивчення навчальної дисципліни «Екологічна аквакультура»
складено відповідно до варіативної частини освітньо-професійної програми
підготовки магістра за спеціальністю 101 «Екологія». Дисципліна є однією
з важливих систем освітньої підготовки магістрів з біотехнології та суттєво
визначає професійний рівень майбутніх фахівців природоохоронної галузі,
зокрема системну підготовку, а також формує у них потребу свідомого
і необхідного вивчення наукових досягнень та передового світового
і вітчизняного досвіду екологічної аквакультури.
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Екологічна
аквакультура» є сукупність теоретичних і практичних знань за новими
та раніше впровадженими об’єктами аквакультури, основні кількісні
закономірності впливу біотичних та абіотичних факторів на результати
виробництва рибної продукції, поняття про моделі і моделювання, типи моделей,
етапи моделювання, теоретичні і практичні методологічні основи, методи
і об’єкти предмету моделювання технологічних процесів.
Міждисциплінарні зв’язки. Дисциплінами, що забезпечують курс
«Екологічна аквакультура», є загальна екологія, біологія, гідро екологія
тощо. Під час вивчення спецкурсу відбувається систематизація
та закріплення знань. Нові знання, які отримають студенти після
проходження спецкурсу, є необхідною складовою професійних знань
та вмінь для роботи в науково-дослідних лабораторіях.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових
модулів:
1. Предмет та завдання екологічної аквакультури.
2. Екологічні основи життєдіяльності гідробіонтів.
3. Вплив факторів навколишнього середовища на популяції гідробіонтів.
4. Екологічні основи прісноводної аквакультури.
5. Природна кормова база штучних водойм та використання її об’єктами ставової аквакультури.
6. Ставовий фонд та його структура.
7. Теоретичні основи рибництва. Розведення рослиноїдних риб.
8. Культивування живих кормів для риб.
9. Селекційно-племінна робота в аквакультурі.
10. Технології відтворення об’єктів тепловодної аквакультури.
11. Нетрадиційні та комбіновані (інтегровані) технології в аквакультурі.
12. Основні хвороби риб.
13. Профілактично-лікувальні заходи у ставових господарствах.
14. Вороги риб.
15. Збереження і транспортування живої риби.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Екологічна аквакультура» є формування у студентів теоретичної бази та практичних
навичок щодо користування існуючими та розробки нових моделей водних
екосистем, технологічних процесів у рибництві, раціонів годівлі риб, а також
потреби свідомого і необхідного вивчення наукових досягнень та передового
світового і вітчизняного досвіду в аквакультурі.
1.2.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Екологічна
аквакультура» є:
1. Дати студентам новітні знання щодо світового та вітчизняного
досвіду, наукових та теоретичних розробок інтенсивного культивування
об’єктів прісноводної та морської аквакультури.
2. Виробити у студентів творчий підхід до вибору об’єктів культивування виходячи із природних умов, попиту на внутрішньому і світовому
ринку.
3 Визначати екологічно безпечний, енерго- та ресурсозаощаджуючий
шляхи ведення технологічних процесів в аквакультурі.
4. Оволодіння сучасними теоретичними концепціями моделювання,
типовими економіко-математичними моделями технологічних процесів
та практичне застосування їх в умовах виробництва.
1.3.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти
повинні:

знати:
загальну тенденцію розвитку світової аквакультури та основні
її об’єкти;
теоретичні досягнення в області інтенсифікації культивування
гідробіонтів;
біологічні особливості традиційних і нових об’єктів аквакультури;
нові теоретичні, технологічні та біотехнічні розробки в області
інтенсивного культивування цінних безхребетних та хребетних гідробіонтів;
сучасні прогресивні технології виробництва продукції рибництва
в обсязі, необхідному для вирішення виробничих завдань;
методологічні принципи моделювання технологічного процесу
виробництва того чи іншого виду продукції;
типи моделювання, їх суть і методичні підходи до моделювання
технологічних процесів у рибництві;
прийоми математичної формалізації умов економічних та технологічних процесів у рибництві;
типові економіко-математичні моделі технологічних процесів
у рибництві.

уміти:
вибирати нові об’єкти культивування з урахуванням
технологічних, матеріальних та екологічних умов господарства;
вибирати місце для впровадження нових об’єктів аквакультури
з врахуванням технологічних, матеріальних та екологічних умов
господарства;
вести в господарствах роботи із застосуванням останніх наукових
досягнень в області культивування об’єктів аквакультури;
вести в господарствах роботи, пов’язані з культивуванням нових
об’єктів, їх відтворенням та вирощуванням з використанням нормативнотехнологічної документації у технологічному циклі та нового обладнання;
науково обґрунтувати технологічну схему процесу виробництва
продукції рибництва для певного господарства з врахуванням елементів і
факторів впливу зовнішнього середовища, визначати систему кількісних
показників, що характеризують стан екосистеми та інтенсивність впливу на
неї зовнішніх факторів.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Предмет та завдання екологічної
аквакультури
Предмет та методи екологічної аквакультури. Зв’язок екологічної
аквакультури з іншими науками. Життєві форми гідробіонтів. Видовий склад,
чисельність та біомаса. Біологічна продуктивність водних екосистем.
Змістовий модуль 2. Екологічні основи життєдіяльності
гідробіонтів
Біотичні фактори середовища. Біологічна продуктивність водних
екосистем. Структура та функціональні особливості гідроекосистем.
Відтворення біологічних ресурсів гідросфери.
Змістовий модуль 3. Вплив факторів навколишнього середовища
на популяції гідробіонтів
Вплив середовища існування на гідробіонтів. Газообмін гідробіонтів
Температура. Прозорість води. Газовий режим водоймища. Вуглекислий газ.
Водневий показник (рН). Біогенні елементи. Органічна речовина. Роль світла
в житті гідробіонтів.
Змістовий модуль 4. Екологічні основи прісноводної аквакультури
Екологічні особливості та господарські якості основних об’єктів
аквакультури. Основні рибоводні вимоги до якості води при розведенні
та вирощуванні риби у ставах. Галузевий стандарт на воду рибоводних
господарств (ГСТ 5.372-87).

Змістовий модуль 5. Природна кормова база штучних водойм та
використання її об’єктами ставової аквакультури
Фактори, що визначають продуктивність водойм. Характеристика
кормової бази штучних водойм, її харчова цінність. Використання природних
кормових організмів рибою. Методи проведення гідробіологічних
досліджень. Збір і оброблення проб фітопланктону, зоопланктону
та зообентосу. Заготівля зоопланктону і зообентосу. Інтродукція кормових
безхребетних.
Змістовий модуль 6. Ставовий фонд та його структура
Типи та системи ставових рибних господарств, цикли ведення ставової
аквакультури. Розрахунки ставового фонду. Вибір ділянки для побудови
рибного господарства. Вимоги до якості ґрунтів та води у ставових
господарствах.
Змістовий модуль 7. Теоретичні основи рибництва. Розведення
рослиноїдних риб
Потенційна біопродуктивність водойм. Теоретичні основи розвитку
та відтворення риб. Теоретичні основи ведення рибоводних процесів.
Вирощування рослиноїдних риб.
Змістовий модуль 8. Культивування живих кормів для риб
Культивування
водоростей.
Культивування
найпростіших.
Культивування коловерток. Культивування гіллястовусих ракоподібних.
Культивування зяброногих ракоподібних. Культивування червів.
Змістовий модуль 9. Селекційно-племінна робота в аквакультурі
Загальні положення. Основні напрями селекції в аквакультурі. Методи
розведення. Методи відбору та підбору риб. Етапи селекції в аквакультурі
та основні методи селекційних досліджень. Критерії породи та господарська
цінність риб. Категорії та структура селекційних досягнень. Породи риб.
Організація племінної роботи.
Змістовий модуль 10. Технології відтворення об’єктів тепловодної
аквакультури
Технологія одержання потомства коропа у нерестових ставах.
Технологія одержання потомства коропа у заводських умовах. Сутність
еколого-фізіологічного методу стимулювання дозрівання риб. Технологія
одержання потомства коропа у донерестові строки. Технологія одержання
потомства рослиноїдних риб заводським методом. Технологія одержання
потомства
рослиноїдних
риб
еколого-фізіологічним
методом
із використанням круглих басейнів.
Змістовий модуль 11. Нетрадиційні та комбіновані (інтегровані)
технології в аквакультурі

Неперервна технологія вирощування товарної риби. Використання
рибоводних ставів під вирощування сільськогосподарських культур.
Вирощування риби на рисових полях. Вирощування у рибоводних ставах
водоплавних птахів. Вирощування риби на торфових кар’єрах. Вирощування
риби у рибоводно-біологічних ставах.
Змістовий модуль 12. Основні хвороби риб
Інфекційні хвороби. Інвазійні хвороби. Незаразні хвороби.
Змістовий модуль 13. Профілактично-лікувальні заходи у ставових
господарствах
Рибоводно-меліоративні заходи у ставовій аквакультурі. Ветеринарносанітарні заходи.
Змістовий модуль 14. Вороги риби
Тварини, птахи, плазуни, земноводні та інші вороги риби. Збитки,
нанесені рибництву людиною.
Змістовий модуль 15. Збереження та транспортування живої риби
Методи збереження живої риби. Ветеринарні та гідрохімічні умови при
перевезенні живої риби. Ємкості та транспортні засоби при перевезенні риби.
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