


 

 

1. Основи рибогосподарського використання внутрішніх природних водойм 

1. Основні напрямки розвитку сучасного рибництва в природних 

водоймах.  

2.  Сучасний стан розвитку аквакультури в ріках, озерах і 

водосховищах в Україні. 

2. Рибогосподарський потенціал внутрішніх водойм України 

1. Характеристика водних об'єктів України: рік, озер, лиманів і 

водосховищ.  

2. Рибогосподарські вимоги до якості води водойм комплексного 

призначення.  

3. Вимоги до користувачів водойм комплексного призначення при 

веденні рибогосподарської діяльності.  

3. Рибогосподарські заходи на внутрішніх природних водоймах 

1. Поняття рибогосподарської меліорації. Класифікація меліоративних 

заходів, їх спрямування. Особливості застосування меліоративних 

заходів на природних водоймах і водосховищах комплексного 

призначення. 

2. Заходи, спрямовані на покращення умов нагулу, природного 

розмноження та лову промислово-цінних видів риб.  

3. Оптимізація газового режиму води водойм рибогосподарського 

призначення. 

4. Методи пригнічення чисельності непромислових видів риб.. 

5. Рибопропускні ї рибозахисні споруди: типи і призначення, 

ефективність роботи. 

6. Рибницькі заходи на водоймах комплексного призначення.  

7. Поняття акліматизації та інтродукції. Категорії процесу акліматизації 

та інтродукції, технологія здійснення процесу акліматизації.  

8. Особливості акліматизаційних заходів стосовно природних та 

штучних внутрішніх водойм. Передумови акліматизації, вибір 

об'єктів, застереження та можливі наслідки, оцінка ефективності 

акліматизаційних заходів. Обґрунтування заходів щодо формування 

складу іхтіофауни рибопромислових водойм. 

9. Порядок проведення робіт по зарибленню, строки та райони випуску 

посадкового матеріалу. 

4. Відтворення рибних запасів у природних водоймах 

1. Типи риборозплідних підприємств та їх технологічні особливості.  

2. Основні технологічні процеси на риборозплідних підприємствах 

різних типів.  

5. Нерестово-вирощувальні рибні господарства та рибзаводи 

1. Типи нерестово-вирощувальних рибних господарств, призначення, 

гідрологічні особливості.  

2. Типи рибоводних заводів, призначення.  

3. Технологічні схеми отримання потомства і вирощування 



посадкового матеріалу риб – представників родин коропових, 

окуневих, щукових, сомових, осетрових риб на риборозплідних 

підприємствах різних типів. 

6. Вирощування товарної риби у прісноводних водоймах різних типів  

1. Основні об'єкти вирощування в неспускних і спускних водоймах.  

2. Особливості технології зариблення, вирощування та вилову риби в 

неспускних і спускних водоймах.  

3. Спрямоване формування кормових ресурсів та підвищення 

рибопродуктивності природних водойм і водосховищ комплексного 

призначення. 

4. Особливості годівлі риби у природних водоймах і водосховищах 

комплексного призначення. 

7. Культивування прісноводних раків у внутрішніх природних водоймах 

1. Біологія і господарські-корисні властивості річкових раків.  

2. Технологія заготівлі маточного матеріалу, розведення, вирощування 

та вилову раків у неспускних водоймах. 

8. Інтегровані технології в аквакультурі на прісноводних природних 

водоймах 

1. Форми інтегрованої аквакультури на водоймах комплексного 

призначення..  

2. Технології розведення і вирощування водоплавних птахів і риби 

на водоймах комплексного призначення. 

9. Загальна характеристика морських господарств 

1. Типи господарств марикультури.  

2. Вимоги для вибору місця будівництва господарств марикультури 

різних типів 

10. Основні об'єкти марикультури 

1. Біологічна характеристика водоростей (бурих, червоних, 

зелених), молюсків (устриці, мідії, гребінці), ракоподібних 

(креветки, омари, краби) як об’єктів марикультури.  

2. Біологічна характеристика риб – основних об’єктів сучасного 

морського рибництва. 
11. Культивування нерибних об’єктів марикультури 

1. Культивування водоростей. Загальний стан марикультури 

водоростей.  

2. Вирощування бурих водоростей, біологічні цикли основних їх 

видів (ламінарія, цистозіра). 

3. Вирощування червоних та зелених водоростей.  

4. Культивування молюсків. Загальний стан малакокультури. 

5. Мідії, як об'єкти культивування: біологічна характеристика та . 

гастрономічні властивості.  

6. Технології вирощування мідій.  

7. Устриці як об'єкти культивування: основні види, регіони 

культивування, гастрономічні властивості.  



8. Основні способи вирощування устриць в господарствах 

марткультури.  

9. Культивування ракоподібних. Основні об'єкти культивування. 

10. Біологічні особливості креветок, гастрономічні властивості, 

технологія культивування. 

11. Біологічні особливості омарів, технологія штучного їх 

вирощування в розплідниках. 

12. Біологічні особливості лангустів. Вирощування лангустів за 

штучних умов. 

13. Біологічні особливості крабів. Культивування крабів в штучних 

умовах  

14. Культивування голотурій і морських їжаків.  
12. Морське рибництво 

1. Основи технології культивування лососевих риб. Типи 

лососевих господарств. Особливості культивування 

далекосхідних та благородних лососів. 

2. Основи технології культивування осетрових риб. Типи господарств 

осетрової марикультури. Особливості культивування різних видів 

осетрових риб в умовах солонкуватоводних та морських 

господарств. Випасна та інтенсивна марикультура осетрових риб.  

3. Основи технології культивування кефалевих та камбалових 

риб. Біологічні особливості, типи господарств, культивування 

різних видів кефалей в умовах солонкуватоводних господарств. 

Випасна та інтенсивна технології культивування кефалевих та 

камбалових риб. 

4. Основи технології культивування морського окуня.  

5. Культивування жовтохвоста і лакедри.  

13. Теоретичні основи аквакультури штучних водойм.  

1. Ставова та індустріальна аквакультура, їх завдання, роль і місце в 

рибогосподарській галузі.  

2. Сучасний стан і перспективи розвитку аквакультури штучних 

водойм.  

3. Біологічні особливості основних об’єктів аквакультури штучних 

водойм. 

14. Організаційна структура ставових та індустріальних господарств 

1. Типи, системи, цикли та форми ведення аквакультури штучних 

водойм. 

2. Характеристика ставового фонду (структура та використання). 

3. Природна рибопродуктивність ставів. 

4. Загальна характеристика та рибоводні вимоги до гідроспоруд 

ставових господарств. Вимоги до вибору дільниці для будівлі 

господарства. Вимоги до якості води та грунтів у ставових рибних 

господарствах. Норми живлення ставів водою. 

5. Вимоги до водойм для розміщення садкових господарств. Типи і 

конструктивні особливості стаціонарних та плаваючих садків. 



Основне і додаткове технологічне обладнання садкових рибних 

господарств. 

15. Комплексна інтенсифікація в аквакультурі штучних водойм 

1. Екологічна, хімічна, агротехнічна, біологічна меліорація ставів. 

Види добрив, основний принцип дії органічних та мінеральних 

добрив у ставах. Вапнування ставів, принципи дії вапна у ставах, 

норми внесення вапна. 

2. Аератори і способи їх використання у ставах.  

3. Способи знищення надлишку ставової водяної рослинності.  

4. Боротьба з замуленням ставів; літування ставів; агромеліоративні 

заходи у ставах; боротьба зі смітною рибою та обладнання для 

запобігання попадання її у стави. 

5. Вимоги до водопостачання при вирощуванні риби у садкових та 

басейнових господарствах 

6. Способи поліпшення якості води при вирощуванні риби у садках і 

басейнах 

7. Методи водопідготовки для рибницьких господарств. 

8. Біологічна сутність полікультури у рибництві.  

9. Основні профілактичні та лікувальні заходи у рибництві.  

16.  Годівля риби у ставах, садках, басейнах 

1. Біологічне обґрунтування годівлі риби у штучних водоймах 

2. Роль природної кормової бази у живленні риб, штучні корми, 

поняття «кормовий коефіцієнт» і «затрати корму».  

3. Роль екологічних факторів у живленні риби. 

4. Принципи нормованої годівлі риби, технологічні вимоги до годівлі 

риб. Методичні підходи до розрахунків потреб рибних господарств у 

комбікормах. 

17. Механізація технологічних процесів в аквакультурі штучних водойм 

1.Основні механізми, що використовуються в рибництві для 

вирощування та годівлі риби у штучних водоймах.  

2. Механізми, що застосовуються для перевезення кормів та риби, 

удобрення та вапнування ставів.  

3. Механізми, що застосовуються для скошення рослинності, ремонту 

гідротехнічних споруд, водопостачання, аерації, культивування ложа 

ставів.  

4. Механізми, що застосовуються для облову штучних водойм, 

перевантаження риби. 

18. Відтворення об’єктів аквакультури штучних водойм 

1. Формування маточних стад об’єктів аквакультури штучних водойм. 

Інвентаризація та бонітування ремонтно-маточного поголів’я риб.  

2. Організаційні та рибоводні роботи в ставових господарствах для 

проведення нерестової кампанії. Підготовка до нерестової кампанії з 

плідниками об’єктів ставової аквакультури  

3. Технологія одержання потомства коропа у нерестових ставах.  

4. Заводський метод відтворення коропа і рослиноїдних риб.  



5. Механізм дії гонадотропних гормонів за гонадотропних ін'єкцій.  

6. Методи заготівлі та збереження гіпофізів риб Вимоги до 

інкубаційного цеху і інкубаційних апаратів.  

7. Одержання потомства рослиноїдних риб за нересту у круглих 

басейнах.  

8. Транспортування ікри, сперми і личинок риб.  

19. Технологія підрощування молоді риб  

1. Біологічне обґрунтування процесу підрощування личинок риб.  

2. Вимоги до підготовки ставів та басейнів для підрощування личинок 

риб.  

3. Основні технологічні операції при підрощуванні молоді риб.  

4. Технологічна схема підрощування молоді риб в садках з капронового 

сита і малькових басейнах. 

20. Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу  

1. Вимоги до вирощувальних ставів, садків, басейнів.  

2. Вимоги до умов середовища, контроль за ходом вирощування, 

фізіологічна оцінка стану посадкового матеріалу риб.  

3. Технології вирощування цьоголіток у ставах за випасною, 

напівінтенсивною та інтенсивною технологіями.  

4. Методи спрямованого формування кормової бази у ставах.  

5. Годівля цьоголіток комбікормами. 

6. Конструктивні особливості і розміри садків для вирощування 

рибопосадкового матеріалу. 

7. Облов ставів, садків і басейнів. Методи обліку молоді риб.  

21. Технологія зимівлі риби у ставах  

1. Вимоги до зимувальних ставів, їх підготовка до зимівлі різновікових 

груп риб. 2. Вимоги до умов середовища у зимувальних ставах. 

Рибоводно-біологічний контроль за ходом зимівлі риби.  

3. Облов зимувальних ставів, облік риби, її транспортування.  

22. Технологія вирощування товарної риби у ставах за дво- і 

трилітнього циклів ведення рибництва  

1. Вимоги до нагульних ставів, їх підготовка до зариблення та 

заповнення водою.  

2. Технологічні вимоги до якості рибопосадкового матеріалу.  

3. Вимоги до умов середовища у нагульних ставах та якості води.  

4. Вирощування риби за інтенсивною, напівінтенсивною та випасною 

технологіями.  

5. Інтенсифікаційні заходи при вирощуванні товарної риби.  

6. Методи рибоводно-біологічного контролю за вирощуванням риби.  

7. Методи спрямованого формування природної кормової бази 

нагульних ставів.  

8. Облов ставів, застосування механізації, облік товарної риби, 

транспортування товарної продукції.  



9. Основи технології вирощування осетрових риб у ставах.  

10. Інтегровані технології у ставовій аквакультурі.  

23. Холодноводна ставова аквакультура 

1. Формування маточних стад форелі. Вимоги до умов утримання риби.  

2. Характеристика інкубаційного обладнання, призначеного для форелі.  

3. Одержання зрілих статевих продуктів, інкубація заплідненої ікри.  

4. Витримування вільних ембріонів, підрощування личинок.  

5. Вимоги до ставів для вирощування посадкового матеріалу форелі.  

6. Основні ланки технологічного процесу вирощування форелі. Зимове 

вирощування однорічок форелі.  

7. Вимоги до нагульних форелевих ставів, їх підготовка до зариблення.  

8. Годівля форелі. Добові раціони і техніка годівлі форелі.  

9. Технологія вирощування товарних дволіток форелі.  

24. Вирощування товарної риби в садках і басейнах відкритого типу 

1. Конструктивні особливості і розміри товарних садків і басейнів для 

вирощування риби. Вимоги риб до умов садкового і басейнового 

утримання.  

2. Види кормів для годівлі риби різних видів в садках і басейнах.  

3. Технологічні схеми вирощування товарної риби в садках і басейнах. 

25. Вирощування риби в рециркуляційних аквакультурних системах 

(РАС) 

1. Історія виникнення та ефективність застосування  систем із 

замкнутим водоспоживанням. Причини використання РАС. 

Напрямки розвитку РАС. Обладнання для комплектації РАС. 

2. Технологічні схеми вирощування і зимового утримання цьоголітків 

різних видів риб в басейнах рециркуляційних систем. 

3. Технологічні схеми вирощування товарної риби різних видів у 

басейнах прямоточних і рециркуляційних систем.   
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