
 

Дисципліна Технологія виробництва продукції аквакультури 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Засвоєння змісту дисципліни «Технологія виробництва продукції 

аквакультури» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти 

попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: «Розведення 

тварин», «Зоологія». 

 

Що буде вивчатися Знайомить здобувачів з видами та породами тепловодних та 

холодноводних риб, що вирощуються у водоймах України, 

освоюють технології вирощування рибопосадкового матеріалу та 

товарної риби в ставових господарствах різних форм власності, 

опановують методику розведення традиційних та нових 

перспективних об’єктів рибництва з селекційно-племінної роботи в 

рибництві, переробки продукції та економічної доцільності ведення 

рибництва. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Одна з основних галузей сільського господарства, яка займається 

вирощуванням риби, покращенням і збільшенням рибних запасів в 

водоймах.  

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН.1. Забезпечувати дотримання параметрів та контролювати 

технологічні процеси з виробництва і переробки продукції 

тваринництва. 

ПРН.2. Навчати співробітників підприємства сучасних та нових 

компонентів технологічних процесів з виробництва і переробки 

продукції тваринництва. 

ПРН.4. Організовувати спільну діяльність робочого колективу. 

ПРН.5. Забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ПРН.6. Впливати на дотримання вимог щодо збереження 

навколишнього середовища. 

ПРН.7. Здійснювати пошук, оброблення та узагальнення 

інформації із застосуванням сучасних інформаційних технологій. 

ПРН.8. Застосовувати закони економіки, організації та 

менеджменту у виробництві та переробці продукції тваринництва. 

ПРН.9. Впроваджувати і використовувати на практиці науково 

обґрунтовані технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва. 

ПРН.10. Забезпечувати дотримання біологічної безпеки на 

підприємствах із виробництва та переробки продукції 

тваринництва. 

ПРН.11. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і 

практики в професійній діяльності. 

ПРН.12. Знати основні історичні етапи розвитку предметної 

області. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями / 

компетентності 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності: 

ЗК. 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. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


ЗК. 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

ЗК. 3. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

ЗК. 4. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК. 5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК. 6. Здатність працювати в команді та мати навички 

міжособистісної взаємодії. 

ЗК. 7. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

ЗК. 8. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

ЗК. 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

спеціальні 

СК. 1. Здатність використовувати професійні знання в галузі 

виробництва і переробки продукції тваринництва для ефективного 

ведення бізнесу. 

СК. 2. Здатність використовувати сучасні знання про способи 

відтворення, закономірності індивідуального розвитку та 

розведення тварин для ефективної професійної діяльності у галузі 

тваринництва. 

СК. 3. Здатність застосовувати знання організації та управління 

технологічним процесом переробки продукції тваринництва для 

ефективного ведення господарської діяльності підприємства. 

СК. 4. Здатність аналізувати господарську діяльність 

підприємства, вести первинний облік матеріальних цінностей, 

основних засобів, праці та її оплати. 

 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, 

електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять та 

самостійної роботи студентів, інтерактивні елементи, онлайн 

консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні / лабораторні/  самостійна робота  

Семестровий 

контроль 

Залік / іспит 

 


