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Вступ  

Освітньо-професійна програма (ОПП) є галузевим нормативним документом, у 

якому визначається нормативний термін та зміст навчання, нормативні форми державної 

атестації, встановлюються вимоги до змісту, обсягу й рівня освіти та професійної 

підготовки фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня певного напрямку. 

Цей стандарт є складовою галузевого стандарту вищої освіти і використовується під 

час: 

 розроблення складової галузевого стандарту вищої освіти (засоби діагностики 

якості вищої освіти); 

 розроблення складових стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів 

(варіативні частини освітньо-професійної програми підготовки фахівців та засобів 

діагностики якості вищої освіти);  

 розроблення навчального плану, програм навчальних дисципліні й практик; 
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ГСВОУ_________-0_ 
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СПЕЦІАЛЬНІСТЬ   5.09020101 „Рибництво та аквакультура” 

КВАЛІФІКАЦІЯ  3212 технік-рибовод 
 

Чинний від ________________ 
 (р ік  –  місяць  -  число )

 

 

 

1. Галузь використання 

Цей стандарт поширюється на систему вищої освіти: органи, які здійснюють 

управління у галузі вищої освіти; інші юридичні особи, що надають освітні послуги у галузі 

вищої освіти; вищі навчальні заклади всіх форм власності, де готують фахівців  

 

освітньо-кваліфікаційного рівня   молодший спеціаліст , 

галузі знань     0902 „Рибне господарство та аквакультура”, 

напрям підготовки   6.090201 „Водні біоресурси та аквакультура”, 

спеціальність     5.09020101 „Рибництво та аквакультура”, 

освітній рівень    неповна вища освіта , 

кваліфікація    технік-рибовод , 

з предметної галузі діяльності   відтворення, культивування і видобуток,  

охорона гідробіонтів 
 

з нормативним терміном навчання (денна форма)  2 роки. 
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Цей стандарт установлює: 

 нормативну частину змісту навчання у залікових одиницях, засвоєння яких забезпечує 

формування компетенцій відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики; 

 рекомендований перелік навчальних дисциплін і практик; 

 нормативний термін навчання за очною формою навчання; 

 нормативні форми державної атестації. 

 Право на реалізацію ОПП мають вищі навчальні заклади при наявності відповідної 

ліцензії, виданої уповноваженим органом виконавчої влади. 

2  Нормативні посилання 

У цьому стандарті використано посилання на такі нормативні документи: (наприклад): 

Порядок розроблення стандартів вищої освіти, внесення змін до них та здійснення 

контролю за їх дотриманням, затверджений наказом МОН України від 10.11.2007 р. №897 

та інші діючі нрмативні документи обов’язкового застосування. 

3  Визначення 

У цьому стандарті використано терміни та відповідні визначення, що подані: 

(наприклад): в наказ МОН України від 10.11.2007 р. №897 та інших відповідних діючих 

нормативних документах обов’язкового застосування. 

У цьому стандарті використані такі терміни та відповідні визначення, що подані у 

комплексі нормативних документів для розроблення складових системи стандартів вищої 

освіти. 

А 

Акредитація - процедура надання вищому навчальному закладові певного типу 

права провадити освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, 

відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, 

науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення. 

Атестація (державна атестація) осіб, які закінчують вищі навчальні заклади – 

встановлення відповідності рівня якості отриманої ними вищої освіти вимогам стандартів 

вищої освіти по закінченню навчання за напрямом, спеціальністю. 

В 
Вид діяльності (людини) - характеристика діяльності залежно від способів і форм її 

здійснення. 

Вид діяльності визначається станом взаємодії фахівця з узагальненим об'єктом 

діяльності протягом усього циклу існування об’єкта. 

Валідність – комплексна характеристика психодіагностичної методики (тесту), що 

включає відомості щодо сфери явищ, які досліджуються, та репрезентативності 

діагностичної процедури стосовно до них. 

Вимога – норма, правило.  

Виробнича функція (трудова, службова) - сукупність обов’язків, що виконує 

фахівець відповідно до займаної посади і які визначаються посадовою інструкцією або 

кваліфікаційною характеристикою. 

Розрізняють такі виробничі функції: 

  Дослідницька -  функція спрямована на збір, обробку, аналіз і систематизацію 

науково-технічної інформації з напрямку роботи. 

 Проектувальна (проектувально-конструкторська) - функція спрямована на 

здійснення цілеспрямованої послідовності дій щодо синтезу систем або окремих їх 

складових, розробка документації, яка необхідна для втілення та використання 
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об'єктів та процесів (конструювання є окремим процесом проектування, який 

полягає в обґрунтуванні рішень щодо принципу дії та конструкції об'єктів, розробки 

документації на їх виготовлення). 

 Організаційна - функція спрямована на упорядкування структури й взаємодії 

складових елементів системи з метою зниження невизначеності, а також підвищення 

ефективності використання ресурсів і часу (окремим процесом організації діяльності 

можна вважати планування - часове впорядкування виконання робіт, тобто 

обґрунтування їх, послідовності, тривалості та строків виконання). 

 Управлінська – функція спрямована на досягнення поставленої мети, забезпечення 

сталого функціонування і розвитку систем завдяки інформаційному обмінові (до 

фахівця інформаційні потоки надходять через зворотні зв'язки, до об'єкта управління 

- у вигляді директивних рішень). 

 Технологічна - функція спрямована на втілення поставленої мети за відомими 

алгоритмами, тобто фахівець виступає як структурний елемент (ланка) певної 

технології. 

 Контрольна - функція спрямована на здійснення контролю в межах своєї 

професійної діяльності в обсязі посадових обов’язків. 

 Прогностична - функція, яка дозволяє на основі аналізу здійснювати 

прогнозування в професійній діяльності. 

 Технічна - функція спрямована на виконання технічних робіт в професійній 

діяльності. 

Вища освіта - рівень освіти, який здобувається особою у вищому навчальному 

закладі в результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння 

змісту навчання, який ґрунтується на повній загальній середній освіті й завершується 

здобуттям певної кваліфікації за підсумками державної атестації; 

Вищий навчальний заклад - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і 

діє відповідно до законодавства про освіту, реалізує відповідно до наданої ліцензії 

освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-

кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб 

відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої 

освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність. 

Г 

Галузь

 (в економіці) - сукупність усіх виробничих одиниць, які беруть участь 

переважно в однакових або подібних видах виробничої діяльності. 

Галузь знань - група напрямів підготовки, споріднених за ознакою спільності 

узагальнених структур діяльності. 

Д 

Дипломний проект – кваліфікаційна робота, що призначена для об’єктивного 

контролю ступеня сформованості умінь вирішувати типові задачі діяльності, які, в 

основному, віднесені в ОКХ до проектувальної (проектно-конструкторської) та 

виконавської (технологічної, операторської) виробничих функцій. 

Дипломна робота – кваліфікаційна робота, що призначена для об’єктивного 

контролю ступеня сформованості умінь вирішувати типові задачі діяльності, які, в 

основному, віднесені в ОКХ до організаційної, управлінської та виконавської 

(технологічної, операторської) виробничих функцій. 

                                                 
 Термін, визначення якого наведено у Національному класифікаторі України «Класифікатор 

видів економічної діяльності» ДК 009: 2010. 



 8 

Дія – одиниця діяльності, що не розкладається на більш прості, в наслідок якої 

досягається конкретна усвідомлена мета. 

Діяльність (діяльність людини) - динамічна система взаємодій людини із 

навколишнім світом, в яких вона досягає свідомо поставлених цілей, що з'являються 

внаслідок виникнення у неї певних потреб. 

У процесі діяльності людина виступає як суб'єкт діяльності, а її дії спрямовані на 

зміни об'єкту діяльності. 

Діяльність інноваційна - див. Інноваційна діяльність. 

Е 

Економічна діяльність* - процес поєднання дій, які приводять до отримання 

відповідного набору продукції чи послуг. Вид діяльності (вид економічної діяльності) має 

місце тоді, коли об’єднуються ресурси (устаткування, робоча сила, технологічні засоби, 

сировина та матеріали) для створення виробництва конкретної Таким чином, вид діяльності 

характеризується використанням ресурсів, виробничим процесом, випуском продукції та 

наданням послуг. 

З 

Задача діяльності - потреба, що виникає в певних умовах і може бути задоволена в 

результаті визначеної структури діяльності, до якої належить: 

 предмет діяльності (праці) – елементи навколишнього середовища, що 

суб’єкт має до початку своєї діяльності і які підлягають трансформації у продукт; 

 засіб діяльності (праці) - об’єкт, що опосередковує вплив суб’єкта на 

предмет діяльності, або те, що, звичайно, називають “знаряддям праці”, і стимули, що 

використовуються, наприклад, у діяльності управління; 

 процедура діяльності (праці) - технологія (спосіб, метод) одержання 

бажаного продукту. Інформація про спосіб діяльності фіксується у вигляді програми або 

алгоритму на певних матеріальних носіях; 

 умови діяльності (праці) - характеристика оточення суб’єкта в процесі 

діяльності (температура, склад повітря, рівень акустичних шумів, пристосованість 

приміщення до праці, меблі, а також соціальні умови, просторові та часові чинники); 

 продукт діяльності (праці) - те, що одержано в результаті трансформації 

предмета в процесі діяльності. 

Є три види задач діяльності: 

 професійні задачі - задачі діяльності, що безпосередньо спрямовані на 

виконання завдання (завдань), що поставлено(і) перед фахівцем як професіоналом; 

 соціально-виробничі задачі - задачі діяльності, що пов`язані з діяльністю 

фахівця у сфері виробничих відносин у трудовому колективі (наприклад, інтерактивне та 

комунікативне спілкування тощо); 

 соціально-побутові задачі - задачі діяльності, що виникають у 

повсякденному житті і пов’язані з домашнім господарством, відпочинком, родинним 

спілкуванням, фізичним і культурним розвитком тощо і можуть впливати на якість 

виконання фахівцем професійних та соціально-виробничих задач. 

Здатність – властивість індивіда здійснювати, виконувати, робити що-небуть, 

поводити себе певним чином; в тому числі психічний та фізичний стан індивіда, в якому він 

спроможний виконувати певний вид продуктивної діяльності. 

Здібність – природній нахил до чого-небуть, талант; в тому числі особливості 

індивіда, що є суб’єктивними умовами успішного здійснення певного виду продуктивної 

діяльності. 
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Здібності пов’язані із загальною орієнтованістю особи, з її нахилом до тієї чи іншої 

діяльності. 

Зміст вищої освіти - обумовлена цілями та потребами суспільства система знань, 

умінь і навичок, у вигляді компетенцій, що має бути сформована в процесі навчання з 

урахуванням перспектив розвитку суспільства, науки, техніки, технології, культури та 

мистецтва. 

Зміст навчання - структура, зміст і обсяг навчальної інформації, засвоєння якої 

забезпечує особі можливість здобуття вищої освіти і певної кваліфікації. Зміст навчання 

поділяється на: 

 нормативну частину змісту навчання - обов’язковий для засвоєння зміст 

навчання, сформований відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики як 

змістові модулі із зазначенням їх обсягу й рівня засвоєння, а також форм державної 

атестації; 

 вибіркову частину змісту навчання - рекомендований для засвоєння зміст 

навчання, сформований як змістові модулі із зазначенням їх обсягу та форм атестації, призначений 

для задоволення потреб і можливостей особистості, регіональних потреб у фахівцях певної 

спеціалізації спеціальності, з урахуванням досягнень наукових шкіл і вищих навчальних закладів. 

Змістовий модуль - система навчальних елементів, що поєднані за ознакою 

відповідності певному навчальному об’єктові. 

Знання - результат процесу діяльності пізнання, перевірене суспільною практикою і 

логічно упорядковане відображення її у свідомості людини. 

Знання - категорія, яка віддзеркалює зв’язок між пізнавальною й практичною 

діяльністю людини. Знання виявляються в системі понять, суджень, уявлень та образів, 

орієнтовних основ дій тощо, яка має певний обсяг і якість. Знання можливо ідентифікувати 

тільки за умови їх проявлення у вигляді вмінь виконувати відповідні розумові або фізичні 

дії. 

Знання фундаментальні - знання щодо соціальних і професійних норм діяльності 

особи, основа її освіти та професійної підготовки. 

Фундаментальні знання формують здатність особи опановувати нові знання, 

орієнтуватися у проблемах, що виникають, виконувати задачі діяльності, що 

прогнозуються. Фундаментальні знання є інваріантні у відношеннях:  

 напрями підготовки до певної галузі освіти;  

 спеціальності до напряму підготовки; 

 спеціалізації спеціальності до спеціальності. 

І 

Індивідуалізація навчання – організація процесу навчання, яка передбачає його 

модифікацію відповідно до потреб того, хто навчається. 

Інновації - новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні 

технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, 

адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру 

та якість виробництва і (або) соціальної сфери. 

Інноваційна діяльність – діяльність, що спрямована на використання і 

комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок 

нових конкурентоздатних товарів і послуг. 
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К 

Кваліфікація** - здатність виконувати завдання та обов’язки відповідної роботи.  

Кваліфікація визначається рівнем освіти та спеціалізацією. Необхідний рівень 

освіти досягається завдяки реалізації освітніх, освітньо-професійних та освітньо-наукових 

програм підготовки і має в цілому відповідати колу та складності професійних завдань та 

обов'язків. 

У документах про освіту, чи інших документах про професійну підготовку, 

кваліфікація визначається через професійну назву роботи за класифікацією професії. 

Клас задачі діяльності - ознака рівня складності задач діяльності, що вирішуються 

фахівцем. Усі задачі діяльності розподіляються на три класи: 

 стереотипні задачі діяльності - передбачають діяльність відповідно до 

заданого алгоритму, що характеризується однозначним набором добре відомих, раніше 

відібраних складних операцій і потребує використання значних масивів оперативної та раніше 

засвоєної інформації; 

 діагностичні задачі діяльності - передбачають діяльність відповідно до 

заданого алгоритму, що містить процедуру часткового конструювання рішення із 

застосування раніше відібраних складних операцій і потребує використання значних 

масивів оперативної та раніше засвоєної інформації; 

 евристичні задачі діяльності - передбачають діяльність за складним 

алгоритмом, що містить процедуру конструювання раніше не відомих рішень і потребує 

використання великих масивів оперативної та раніше засвоєної інформації. 

Компетентність – інтегрована характеристика якостей особистості, результат 

підготовки випускника вузу для виконання діяльності в певних професійних та соціально-

особистістних предметних областях (компетенциях), який визначається необхідним обсягом і 

рівнем знань та досвіду у певному виді діяльності. 

Компетенція - включає знання й розуміння (теоретичне знання академічної області, 

здатність знати й розуміти), знання як діяти (практичне й оперативне застосування знань до 

конкретних ситуацій), знання як бути (цінності як невід'ємна частина способу сприйняття й 

життя з іншими в соціальному контексті). Предметна область у якій індивід добре обізнаний і в 

якій він проявляє готовність до виконання діяльності. 

Контроль якості вищої освіти - система заходів, які здійснює третя сторона з метою 

перевірки характеристик якостей особистості випускника вищого навчального закладу, та їх 

порівняння з установленими вимогами й визначення відповідності кінцевим цілям вищої 

освіти. 

Кредит (національний кредит в системі вищої освіти України) – обсяг 

навчального матеріалу, який з урахуванням терміну засвоєння студентами окремих 

навчальних елементів (відповідно до психофізіологічних норм засвоєння при використанні 

оптимальних форм, методів і засобів навчання та контролю) може бути засвоєний за 54 

години навчального часу (сума годин аудиторної й самостійної роботи студента за 

тиждень). 

 

Кредит ЕCTS (заліковий кредит) – одиниця Європейської кредитно-трансферної та 

акумулюючої системи (36 академічних годин), яка визначає навчальне навантаження 

необхідне для засвоєння змістових модулів 

                                                 
**

 Терміни, визначення яких викладені з врахуванням положень, що подані у 

Міжнародній стандартній класифікації занять, ДК 003: 2010 та Загальних положеннях 

Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, відповідно до цілей 

цього стандарту. 
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Л 

Ліцензування - процедура визнання спроможності вищого навчального закладу 

певного типу розпочати освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти та 

кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог 

щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення. 

Н 

Навичка – уміння, що внаслідок численних повторень стають автоматичними і 

виконуються без свідомого контролю. 

Навчальна дисципліна (у вищому навчальному закладі) - педагогічно адаптована 

система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі 

діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня 

сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок. 

Навчальний елемент (дидактична одиниця) - мінімальна доза навчальної 

інформації, що зберігає властивості навчального об’єкта. 

Навчальний об’єкт - навчальна інформація певного обсягу, що має самостійну 

логічну структуру та зміст, і дає змогу оперувати цією інформацією у процесі розумової 

діяльності. 

Навчальний план – складова стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів, 

яка розробляється на основі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми 

підготовки і визначає графік навчального процесу, перелік, послідовність та час вивчення 

навчальних дисциплін (практик), види навчальних занять та терміни їх проведення, а також 

форми проведення підсумкового контролю. 

Надійність - характеристика методики (тесту), яка віддзеркалює точність 

психодіагностичних вимірів, а також стійкість результатів тесту до впливу сторонніх 

випадкових чинників. 

Напрям підготовки за професійним спрямуванням у вищій освіті - група 

спеціальностей зі спорідненим змістом вищої освіти та професійної підготовки. 

Норма – сукупність формальних і неформальних вимог, що регулюють певні дії та 

поведінку суб’єктів системи вищої освіти та учасників освітянського процесу. 

Норматив – розрахункова величина витрат освітянських ресурсів, що характеризує 

оптимальний стан освітянського процесу. 

Нормативний термін навчання - термін навчання за денною (очною) формою, 

необхідний для засвоєння особою нормативної та вибіркової частин змісту навчання і 

встановлений стандартом вищої освіти. 

О 

Об’єкт діяльності - процеси, або(та) явища, або(та) матеріальні об’єкти, на які 

спрямована діяльність суб’єкта діяльності (наприклад, двигун внутрішнього згоряння, 

організаційно-економічна система, технологія галузі тощо). Узагальнений об’єкт 

діяльності фахівця з вищою освітою – загальна назва природних чи штучних систем, на 

зміну властивостей яких спрямована діяльність суб’єкта. Певні етапи циклу існування 

систем (об’єктів діяльності) визначають типи діяльності фахівців. 

Орієнтовна основа дії - система уявлень людини про мету, план та засоби виконання 

дії. 
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Освітній рівень вищої освіти - характеристика вищої освіти за ознаками ступеня 

сформованості інтелектуальних якостей особи, достатніх для здобуття кваліфікації, яка 

відповідає певному освітньо-кваліфікаційному рівню;  

Освітні рівні: 

 Неповна вища освіта - освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує 

сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як 

особистості і є достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.  

 Базова вища освіта - освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує 

сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як 

особистості і є достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-

кваліфікаційним рівнем бакалавра.  

 Повна вища освіта - освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує 

сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як 

особистості і є достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-

кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра. 

Освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти - освітньо-кваліфікаційний рівень 

вищої освіти - характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості знань, 

умінь та навичок особи, що забезпечують її здатність виконувати завдання та обов'язки 

(роботи) певного рівня професійної діяльності 

Освітньо-кваліфікаційні рівні: 

 Молодший спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на 

основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні 

уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня 

професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді 

економічної діяльності. Особам, які завершили навчання в акредитованому вищому 

професійному училищі, центрі професійно-технічної освіти, може присвоюватись 

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за відповідним напрямом 

(спеціальністю), з якого також здійснюється підготовка робітників високого рівня 

кваліфікації. Особи, які мають базову загальну середню освіту, можуть одночасно 

навчатися за освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста і 

здобувати повну загальну середню освіту.  

 Бакалавр - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі 

повної загальної середньої освіти, або неповної вищої освіти здобула базову вищу 

освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкта 

праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного 

рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді 

економічної діяльності. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

бакалавра може здійснюватися на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста. Особи, які в період навчання за освітньо-професійною 

програмою підготовки бакалавра у вищих навчальних закладах другого - 

четвертого рівнів акредитації припинили подальше навчання, мають право за 

індивідуальною програмою здобути освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста за однією із спеціальностей, відповідних напряму підготовки бакалавра, 

у тому самому або іншому акредитованому вищому навчальному закладі.  

 Спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні 
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уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного 

рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді 

економічної діяльності.  

 Магістр - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні 

уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) 

інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для 

первинних посад у певному виді економічної діяльності. Підготовка фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня магістра може здійснюватися на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста. Особи, які в період навчання за освітньо-

професійною програмою підготовки магістра припинили подальше навчання, 

мають право за індивідуальною програмою здобути освітньо-кваліфікаційний 

рівень спеціаліста за такою ж або спорідненою спеціальністю у тому самому або 

іншому акредитованому вищому навчальному закладі.  

Освітня діяльність – діяльність, пов’язана з наданням послуг для здобуття вищої 

освіти, з видачею відповідного документа. 

Освітянська технологія – див. Технологія освіти. 

П 

Первинна посада - посада, що не потребує від випускників навчального закладу 

попереднього досвіду професійної практичної діяльності. 

Проблема - ситуація під час діяльності, яка містить суперечності наукового, 

організаційного або іншого характеру і являє собою перешкоди, що виникають при 

досягненні суб’єктом цілеспрямованого результату своєї діяльності. 

Показник якості вищої освіти - кількісна характеристика якості особистості 

випускника вищого навчального закладу, що розглядається стосовно до певних умов його 

навчання та сфери майбутньої соціальної діяльності. 

Професія** - набір робіт, які характеризуються заданим рівнем збігу основних 

завдань та обов’язків, що виконуються чи мають бути виконані працівником. 

Професія вимагає від працівника визначеного кола знань та умінь. 

Професійна підготовка – здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки 

або спеціальністю. 

Р 

Рівень професійної діяльності – характеристика професійної діяльності за ознаками 

певної сукупності професійних завдань та обов’язків (робіт), що виконує працівник. У 

сфері праці розрізняють такі рівні професійної діяльності: 

 стереотипний рівень (рівень використання) - уміння використовувати 

налагоджену систему (об'єкт діяльності) під час виконання конкретних задач діяльності, та 

знання призначення об'єкта і його основних (характерних) властивостей; 

 операторський рівень - уміння готувати (налагоджувати) систему і керувати 

нею під час виконання конкретних задач діяльності та знання принципу (основних 

особливостей) побудови й принципу дії системи на структурно-функціональному рівні; 

 експлуатаційний рівень - уміння під час виконання конкретних задач 

діяльності тестувати та аналізувати роботу системи з метою виявлення та усунення 

пошкоджень і знання методів аналізу функціонування системи та методів аналізу, пошуку та 

усунення пошкоджень; 
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 технологічний рівень - уміння під час виконання конкретних задач 

діяльності здійснювати розробку систем, що відповідають заданим характеристикам 

(властивостям), і знання методів синтезу та технологій розробки систем та способів їх 

моделювання; 

 дослідницький рівень - уміння проводити дослідження систем із метою 

перевірки їх відповідності заданим властивостям, уміння вибирати з множини систему, що 

дозволяє найбільш ефективно вирішувати задачі діяльності, знання методики дослідження 

систем та методів оцінки ефективності їх застосування під час вирішення конкретних задач 

діяльності. 

Рівень якості вищої освіти - відносна характеристика якості вищої освіти, що 

ґрунтується на порівнянні значень показників якості, отриманих на підставі діагностичних 

іспитів випускників вищого навчального закладу, із критеріально-орієнтованим еталоном, 

що репрезентується стандартом вищої освіти. 

Робота** - певні завдання та обов’язки, які виконуються чи мають бути виконані 

однією особою (працівником). Робота є статистичною одиницею, що класифікується 

відповідно до кваліфікації, необхідної для її виконання. 

С 

Сертифікація фахівця - процедура визначення відповідності професійно важливих 

властивостей фахівця, його компетенції тощо вимогам, що надані у нормативних 

документах, в яких відображені вимоги до його кваліфікації. 

Система вищої освіти - це сукупність взаємодіючих: послідовних стандартів вищої 

освіти; 

- вищих навчальних закладів усіх форм власності; 

- інших юридичних осіб, що надають освітні послуги у галузі вищої освіти; 

-  органів, які здійснюють управління у галузі вищої освіти. 

Спеціальність - категорія, що характеризує: 

- у сфері праці - особливості спрямованості й специфіку роботи в межах 

професії (зміст задач професійної діяльності, що відповідають кваліфікації). 

- у сфері освіти - спрямованість і зміст навчання при підготовці фахівця 

(визначається через узагальнений об’єкт діяльності або виробничу функцію та предмет 

діяльності фахівця і відображає, насамперед, вид його діяльності й сферу застосування його 

праці). 

Спеціальність у сфері освіти є адекватним відображенням наявної у сфері праці 

спеціальності (кваліфікації). 

Навчання за спеціальністю освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, або 

спеціаліста, або магістра передбачає вивчення узагальненого об’єкта діяльності фахівця, 

виробничих функцій та типових складових структури професійної діяльності таких, що 

задовольняють вимоги сфери праці до спеціальності. 

Навчання за спеціальністю освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

передбачає вивчення виробничих функцій та типових складових структури професійної 

діяльності. 

Спеціалізація за спеціальністю - категорія, що характеризує відмінності окремих 

задач діяльності фахівця за ознаками різниці засобів, або(та) продуктів, або(та) умов 

діяльності в межах спеціальності. Спеціалізація пов'язана як з необхідною галуззю знань, 

використовуваними інструментами чи устаткуванням, так і з продукцією, яка виробляється, 

або надаваними послугами і відповідає певною мірою деталізованому колу професійних 

завдань та обов'язків. 
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Стандарти вищої освіти (система стандартів вищої освіти) - сукупність норм, 

що визначають зміст вищої освіти, зміст навчання, засоби діагностики якості вищої освіти 

та нормативний термін навчання. 

Стандарти вищої освіти є основою оцінки освітнього та освітньо-кваліфікаційного 

рівня громадян незалежно від форм здобуття вищої освіти. Відповідність освітніх послуг 

стандартам вищої освіти визначає якість освітньої та наукової діяльності вищих навчальних 

закладів. 

Систему стандартів вищої освіти складають державний стандарт вищої освіти, 

галузеві стандарти вищої освіти та стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів. 

Структурно-логічна схема підготовки - наукове й методичне обґрунтування 

процесу реалізації освітньо-професійної програми підготовки. 

Структурно-логічна схема підготовки надається у вигляді мережі 

міждисциплінарних зв’язків за напрямом підготовки або спеціальністю і діє на протязі 

усього терміну реалізації відповідної освітньо-професійної програми підготовки. 

Т 

Тест - стандартизована психодіагностична методика, яка призначена для 

встановлення кількісних і якісних індивідуально-психологічних відмінностей. У 

психологічній діагностиці - стандартизований, часто обмежений у часі іспит. 

Тест досягнень - тип психодіагностичних методик, що спрямовані на оцінювання 

досягнення рівня сформованості певної компетенції. 

Тести критеріально-орієнтовані - типи тестів, що призначені для визначення рівня 

індивідуальних досягнень щодо певного критерію на основі логіко-функціонального аналізу 

змісту завдань. Як критерій (або об'єктивний еталон)., звичайно, розглядаються конкретні 

знання, уміння, навички, що необхідні для успішного виконання тієї чи іншої задачі 

діяльності. 

Тест ситуаційний – критеріально-орієнтований тест досягнень, який складається з 

цілеспрямованого набору тестових завдань, призначених для оцінювання рівня 

сформованості знань щодо орієнтовних основ дій, які є адекватними діяльності вирішення 

проблемних ситуацій, що властиві майбутній діяльності (соціальній, виробничій) 

випускників вищих навчальних закладів. 

Технологія навчання – сукупність форм, методів, прийомів та засобів передавання 

соціального та(або) професійного досвіду у процесі навчання. 

Технологія освіти – процес та результат створення (проектування) адекватної 

потребам і можливостям особи та суспільства системи соціалізації, особистісного та 

професійного розвитку людини в закладі освіти, що складається з спеціальним чином 

сконструйованих відповідно до заданої мети методологічних, дидактичних, психологічних, 

інтелектуальних, інформаційних та практичних дій, операцій, прийомів, кроків, які 

гарантують досягнення цілей, що визначені учасниками освітянського процесу, та свободу 

їх усвідомленого вибору. 

Тип діяльності - характеристика професійної діяльності залежно від способів і форм 

її здійснення. Визначається станом взаємодії фахівця з об’єктом діяльності - системою, що 

характеризується однаковою узагальненою метою (продуктом) діяльності. 

Типова задача діяльності - узагальнена задача діяльності, що є характерною для 

більшості виробничих або соціальних ситуацій і не містить конкретних даних, а отже, не 

має конкретного вирішення (можуть бути визначені тільки шляхи вирішення). 
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У 

Уміння - здатність людини виконувати певні дії на основі відповідних знань та 

навичок Системи умінь різних видів формують відповідні компетенції. Уміння поділяються 

за видами. 

 Предметно-практичні - уміння виконувати дії щодо переміщення об'єктів у 

просторі, зміни їх форми тощо. Головну роль у регулюванні предметно-практичних дій 

виконують перцептивні образи, що відображають просторові, фізичні та інші властивості 

предметів і забезпечують керування робочими рухами відповідно до властивостей об'єкта 

та завдань діяльності. 

 Предметно-розумові - уміння щодо виконання операцій з розумовими 

образами предметів. Ці дії вимагають наявності розвиненої системи уявлень і здатність до 

розумових дій (наприклад, аналіз, класифікація, узагальнення, порівняння тощо). 

 Знаково-практичні - уміння щодо виконання операцій зі знаками та 

знаковими системами. Прикладами цих дій є письмо, прокладання курсу по карті, 

одержання інформації від пристроїв тощо. 

 Знаково-розумові - уміння щодо розумового виконання операцій зі знаками 

та знаковими системами. Наприклад, дії, що є необхідні для виконання логічних та 

розрахункових операцій. Ці дії дозволяють вирішувати широке коло задач в узагальненому 

вигляді. 

Ц 
Цикл існування об’єкта діяльності - період, протягом якого існує об’єкт діяльності 

фахівця від “зародження” (проектування) до його ліквідації. Період існування об’єкта 

діяльності ділиться на окремі етапи: 

- проектування, протягом якого вирішуються питання щодо конструкції або змісту; 

- створення; 

- експлуатація, протягом якої об’єкт використовується за призначенням; 

- відновлення (ремонт, удосконалення тощо), яке пов’язане з відновленням 

властивостей, якостей, підвищенням продуктивності, інших ознак; 

- утилізація та ліквідація. 

Кожний етап існування об’єкта діяльності фахівця має свої ознаки, що визначаються 

спільністю (за продуктом) типових задач діяльності, пов’язаних безпосередньо з об’єктом, 

та відмінністю типових задач від задач іншого етапу. 

Цикл підготовки - сукупність складових змісту освітньої або професійної 

підготовки (змістових модулів, блоків змістових модулів), що поєднані за ознаками 

приналежності їх змісту до спільного освітнього або професійного напряму. 

 

Я 

Якість вищої освіти - сукупність якостей особи з вищою освітою, що відображає її 

професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість і обумовлює 

здатність задовольняти як особисті духовні і матеріальні потреби, так і потреби суспільства. 

Якість вищої освіти випускників вищого навчального закладу також відображає 

здатність: 

- задовольняти відповідно до соціальних норм суспільні вимоги до виконання 

майбутніх соціально-професійних ролей; 

- відповідати за свої соціально важливі рішення; 

- задовольняти прагнення соціального статусу та престижу. 
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Якість освітньої діяльності – сукупність характеристик системи вищої освіти та її 

складових, яка визначає її здатність задовольняти встановлені і передбачені потреби 

окремої особи або(та) суспільства. 

Якість особистості випускника вищого навчального закладу - цілісна сукупність 

характеристик особистості, що визначає зміст соціально значущих і професійно важливих 

властивостей особи, яка закінчує вищий навчальний заклад і проявляється у вигляді рівня 

сформованості системи компетенцій.  

 

4  Позначення і скорочення 

У даному стандарті застосовуються такі скорочення назв циклів підготовки, до 

яких віднесено блоки змістових модулів 

ГСЕ(01) – гуманітарної та соціально-економічної підготовки;  

МПН(02) – математичної, природничо-наукової підготовки; 

ПП(03) – професійної та практичної підготовки. 

5  Розподіл змісту навчання та навчального часу за циклами підготовки, 

навчальними дисциплінами й практиками. 

5.1 Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли підготовки: 

- цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки,  

- цикл математичної та природничо-наукової підготовки, забезпечують певний 

освітній рівень; 

- цикл професійної (професійно-орієнтованої) та практичної підготовки, що разом 

із попередніми циклами забезпечує певний освітньо-кваліфікаційний рівень. 

5.2 Розподіл змісту програми підготовки фахівця та навчальний час за 

нормативною та варіативною частинами програми підготовки, навчальний час за циклами 

підготовки, кількість навчальних годин/кредитів вивчення кожної з навчальних дисциплін 

і практик нормативної частини програми підготовки подано у таблиці Додатка Г. 

6  Нормативна частина змісту освітньо-професійної програми 

6.1 Система знань у вигляді системи змістових модулів щодо складових 

узагальнених структур діяльності, поданих у ГСВОУ_____-0_ “Галузевий стандарт вищої 

освіти України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика» у змісті компетенцій, наведені у 

таблиці Додатка Б. 

6.2 У таблиці Додатка В подається перелік нормативних навчальних дисциплін й 

практик (видів практичної підготовки), вказуються назви й шифри блоків змістових 

модулів, із яких формуються ці навчальні дисципліни й практики, і назви та шифри 

змістових модулів, що входять до даного блоку змістових модулів. 

6.3. На завершальному етапі розробки ОПП створюється додаток Г. У додатку Г 

для кожної навчальної дисципліни (або практики) нормативної частини змісту освітньо-

професійної програми вказується кількість навчальних годин/національних 

кредитів/кредитів ECTS її вивчення та перелік сформованих компетенцій. 

6.4 Нормативна частина ОПП не змінюється. 

6.5 Навчальний заклад має право змінювати назви навчальних дисциплін і практик 

та розподіл блоків змістових модулів у них за окремим погодженням із МОН України. 

 

 

                                                 
 Найменування циклу визначається з урахуванням особливостей освітньої галузі, в яку входить 
напрям(спеціальність) підготовки 
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ГСВОУ_________-0_ 
(позначення стандарту) 

 

Примітка. У таблиці Додатка Б та у таблиці Додатка В шифри змістових модулів указані 

за структурою: 

 

а) шифр змістового модуля, що відповідає професійній компетенції, зазначеної у таблиці 

Додатка Б ГСВОУ_____-0_ “Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-

кваліфікаційна характеристика»: 

 

ХХ ХХ.Х.ХХ ХХ.Х.ХХ ХХ номер змістового модуля для даного вміння 

    шифр уміння 
    шифр типової задачі в межах функції 
    номер виробничої функції 
 

 

У таблиці Додатка В шифри блоків змістових модулів указані за структурою: 

 

ХХХ. ХХ ХХ номер блоку змістових модулів, наскрізний 
для даного циклу підготовки 

   порядковий номер дисципліни в циклі 
   цикл підготовки  
 

 

 

7  Державна атестація осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах 

7.1 На державну атестацію виносяться система компетенцій, що визначена в 

ГСВОУ_____-0 “Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна 

характеристика», та система відповідних змістових модулів, що зазначена у таблиці 

Додатка Б. 
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ГСВОУ_________-0 
(позначення стандарту) 

7.2 Вид кваліфікаційної роботи (дипломний проект або дипломна робота) 

встановлюється на основі аналізу змісту виробничих функцій та типових задач діяльності, 

що визначені в ГСВОУ_____-0_ “Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-

кваліфікаційна характеристика». 

7.3 У додатку Д зазначаються нормативні форми державної атестації і подано 

розподіл змістових модулів між ними. 

7.4 Вимоги до засобів об’єктивного контролю ступеня досягнення кінцевих цілей 

освітньо-професійної підготовки встановлюються в ГСВОУ_____-0 “Галузевий стандарт 

вищої освіти України. Засоби діагностики якості вищої освіти”. 

8. Вимоги до системи освіти та професійної підготовки 

(вимоги до кваліфікації викладацького складу, який бере участь у викладанні навчальних дисциплін 

нормативної частини змісту навчання, у тому числі вимоги до фаху за дипломом про вищу освіту, до 

наукової спеціальності за дипломом про отримання наукового ступеня, до кафедри, на якій отримано 

диплом про вчене звання, до професійної підготовки за сертифікатом або свідоцтвом про післядипломну 

освіту, до стажу попередньої практичної, наукової та педагогічної діяльності) 

 

 

 

Додаток А  

 

Таблиця розподілу змісту освітньо-професійної програми та загальний  

навчальний час за циклами підготовки  

 

Термін навчання(років)  2 роки  

Загальний навчальний час за циклами (академічних годин/ 

національних кредитів/ кредитів ECTS. 
% 4320/80/120 

-  гуманітарної та соціально-економічної підготовки 20 810/15/25 

-  математичної та природничо-наукової підготовки 20 621/11/5/17,25 

- професійної та практичної підготовки 60 1647/30,5/15,75 

- резерв  1026/19/28,5 

 

(Встановлені обсяги розподілу максимального навчального часу за циклами)
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ГСВОУ_________-0 

Додаток  Б 

Таблиця – Система змістових модулів 

 

Зміст уміння, що забезпечується Шифр уміння Назва змістовного модуля Шифр змістовного 

модуля 

1 2 3 4 

Використовуючи нормативну 

документацію, комп’ютерну техніку 

уміти визначати: оптимальну площу 

господарства, кількість ставів, 

параметри ставів і дамб 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.01 Типи, форми, оборот рибних господарств 2. ПФ.Д.01.ПП.О.01.01 

Структура обчислювальної системи (ЕОМ) Пристрої 

введення-виведення інформації 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.01.02 

Системне програмне забезпечення 2. ПФ.Д.01.ПП.О.01.03 

Основи алгоритмізації та програмування 2. ПФ.Д.01.ПП.О.01.04 

Складання алгоритмів і програм для розв’язку 

виробничих завдань 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.01.05 

Категорії ставів, кількість та їх площа 2. ПФ.Д.01.ПП.О.01.06 

Використовуючи отримані знання 

та уміння, аналізуючи можливості 

інформаційних систем сучасних 

інформаційних технологій 

використовувати комп’ютерні 

програми у процесі збагачення 

інтелектуального рівня особистості 

та з метою їх використання 

професійної діяльності 

2. ПФ.Д.01.ПР.О.02 Прикладне програмне забезпечення (графічні та 

текстові редактори, бази даних, електронні таблиці.) 

2. ПФ.Д.01.ПР.О.02.01 

Вміти розраховувати гідротехнічні 

споруди, типи і параметри 

напускної рибозбірно-осушувальної 

системи 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.03 Характеристика ставів різних категорій 2. ПФ.Д.01.ПП.О.03.01 

Вимірювання глибин водотоків 2. ПФ.Д.01.ПП.О.03.02 

Способи визначення площ на плані 2. ПФ.Д.01.ПП.О.03.03 

Характеристика водоспусків, їх типи, призначення і 

основи розрахунків 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.03.04 

Характеристики водонапусків, їх типи, призначення і 

основи розрахунків 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.03.05 
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1 2 3 4 

  Характеристика рибовловлювачів, схеми їх 

розрахунків 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.03.06 

Споруди рибозбірно-осушувальної системи 2. ПФ.Д.01.ПП.О.03.07 

Призначення і основні елементи магістральних 

каналів і віток. 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.03.08 

Користуючись нормативною 

документацією, топографічними 

даними місцевості скомпанувати 

рибне господарство на плані 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.04 Проектування рибних господарств. 2. ПФ.Д.01.ПП.О.04.01 

Користуючись спеціальною літера-

турою, діючими нормативами, та 

виходячи із заданої потужності 

інкубаційного цеху і біологічних 

особливостей об’єктів: визначати 

витрати води для інкубаційного 

цеху, проводити гідравлічні 

розрахунки водоподаючої та 

водовідвідної системи, апаратів і 

установок інкубаційного цеху, 

складати схему магістралей, 

розміщення апаратів, установок 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.05 Гідравлічний розрахунок лотків і трубопроводів. 2. ПФ.Д.01.ПП.О.05.01 

Гідрометричні дослідження в рибництві. 2. ПФ.Д.01.ПП.О.05.02 

Конструкції, принцип дії та характеристика 

інкубаційних апаратів. 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.05.03 

Розрахунок загальної площі інкубаційного цеху 2. ПФ.Д.01.ПП.О.05.04 

На підставі проведеного аналізу 

біотехнічних нормативів визначати 

оптимальний варіант вибору виду 

для заводського розведення риб 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.06 Риба та зовнішнє середовище. Якість води, її вплив на 

життєдіяльність риб 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.06.01 

Племінна та селекційна робота в рибництві 2. ПФ.Д.01.ПП.О.06.02 

На підставі завдань виробничої 

програми, користуючись 

нормативно-технічною 

документацією обґрунтувати та 

розрахувати витрати на 

вирощування та відтворення 

гідробіонтів. 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.07 Мікрофлора води. 2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.01 

Процеси самоочищення у водоймах. 2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.02 

Оперативний гідрохімічний контроль водойми. 2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.03 

Вплив факторів зовнішнього середовища на 

гідробіонтів. 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.04 

Методика та прилади для взяття проб планктону, 

бентосу та перифітону. 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.05 
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1 2 3 4 

  Методи аналізу води. 2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.06 

Біологічна характеристика морських, туводних, 

прохідних та напівпрохідних видів риб. 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.07 

Взаємовідносини між рибами та іншими організмами. 2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.08 

Міграція риби, їх класифікація. 2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.09 

Розведення риб на рибоводних заводах. 2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.10 

Розведення риб в нерестово-вирощувальних 

господарствах. 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.11 

Розведення риб в річках, озерах та водосховищах. 2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.12 

Розведення риби в ставових рибних господарствах. 2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.13 

Роль мікроорганізмів в біологічній продуктивності 

водоймищ. 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.14 

Розведення коловерток. 2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.15 

Значення живих кормів в риборозведенні. 2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.16 

Вирощування риби в ставових рибних господарствах. 2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.17 

Вирощування риби в озерах, водосховищах 

комплексного призначення, торф’яних кар’єрах та на 

рисових чеках. 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.18 

Перевезення живої риби, личинок та ікри. 2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.19 

Транспорт та устаткування для перевезення 

гідробіонтів. 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.20 

Ветеринарні вимоги до перевезення гідробіонтів. 2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.21 

Технічні засоби для зберігання та транспортування 

вікових груп. 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.22 

Правова охорона та раціональне використання 

водних біоресурсів. 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.23 

Загальне поняття про промислову розвідку риби. 2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.24 

Загальне поняття про запаси риби та їх облік 2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.25 

Анатомія та фізіологія риб 2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.26 
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1 2 3 4 

На основі аналізу досвіду інших 

країн світу з питань демократизації 

політичного та економічного життя 

і впливу цього процесу на 

поліпшення життєвого та 

культурного рівня суспільства, 

уміти бачити напрямки і шляхи 

подальшого економічного розвитку 

країни 

2. ПФ.Д.01.ПР.Р.08 Організація робочого місця на дільницях 

вирощування рибопосадкового матеріалу, на робочих 

дільницях вирощування товарної риби. 

2. ПФ.Д.01.ПР.Р.08.01 

Науково-технічна революція  2. ПФ.Д.01.ПР.Р.08.02 

Критерії, рушійні сили і фактори економічного 

процесу 

2. ПФ.Д.01.ПР.Р.08.03 

Основні напрями підвищення ефективності 

економічної системи суспільства 

2. ПФ.Д.01.ПР.Р.08.04 

Економічне зростання як основна мета економічної 

політики держави 

2. ПФ.Д.01.ПР.Р.08.05 

Модель державного регулювання економіки 2. ПФ.Д.01.ПР.Р.08.06 

Інтеграційні зв’язки й механізм міжнародного 

співробітництва 

2. ПФ.Д.01.ПР.Р.08.07 

Економічні аспекти глобальних проблем. 2. ПФ.Д.01.ПР.Р.08.08 

Основні завдання і принципи організації оплати праці 

на підприємствах. 

2. ПФ.Д.01.ПР.Р.08.09 

Форми і системи оплати праці. 2. ПФ.Д.01.ПР.Р.08.10 

Особливості оплати праці на рибоводних 

підприємствах. 

2. ПФ.Д.01.ПР.Р.08.11 

Організація основних робочих процесів в рибництві. 2. ПФ.Д.01.ПР.Р.08.12 

Шляхи удосконалення організації праці в підрозділах 

основного виробництва повносистемного 

рибоводного господарства. 

2. ПФ.Д.01.ПР.Р.08.13 

Зацікавленість працівників в кінцевих результатах 

роботи, використовуючи різні форми і системи 

оплати праці. 

2. ПФ.Д.01.ПР.Р.08.14 

Використовуючи отримані знання, 

розвивати економічне мислення, 

уміти передбачити кінцеві 

результати професійної діяльності 

при виконанні своїх виробничих 

обов'язків 

2. ПФ.Д.01.ПР.Р.09 Результативність менеджменту і маркетингу 2. ПФ.Д.01.ПР.Р.09.01 
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Використовуючи отримані знання, 

розвивати навички з організації 

професійної діяльності та 

управління виробничим процесом з 

метою отримання найкращих 

кінцевих результатів 

2. ПФ.Д.01.ПР.Р.10 Форми і системи оплати праці 2. ПФ.Д.01.ПР.Р.10.01 

Економічні методи, і їх зв’язок з ефективністю 

виробництва. 

2. ПФ.Д.01.ПР.Р.10.02 

Відповідно до виробничої програми 

підприємства з урахуванням вимог 

прогресивної технології 

забезпечувати послідовність та 

строки виконання технологічних 

виробничих процесів. 

3.ПФ.Д.01.ПР.О.01 Організація основних робочих процесів в рибництві 3.ПФ.Д.01.ПР.О.01.01 

Організація виробничого процесу на рибоводних 

підприємствах 

3.ПФ.Д.01.ПР.О.01.02 

Технічний, організаційний і соціальний зміст 

міроприємств НОП 

3.ПФ.Д.01.ПР.О.01.03 

Приймати практичні рішення щодо 

оптимального застосування 

професійних знань враховуючи 

тенденції соціального та 

економічного розвитку держави  

3.ПФ.Д.01.ПР.О.02 Соціологія особистості. 3.ПФ.Д.01.ПР.О.02.01 

Соціологія праці. 3.ПФ.Д.01.ПР.О.02.02 

Основи соціології праці і управління. 3.ПФ.Д.01.ПР.О.02.03 

Користуючись науково-

обгрунтованими нормами виробітку 

впроваджувати на виробництві нові 

технології галузі 

3.ПФ.Д.01.ПР.О.03 Характеристики норм праці. Класифікація затрат і 

методи вивчення робочого часу, в галузі рибництва 

3.ПФ.Д.01.ПР.О.03.01 

Інтенсифікація галузі рибництва 3.ПФ.Д.01.ПР.О.03.02 

Користуючись законодавчими та 

нормативними актами 

підприємницької діяльності 

організовувати підприємницькі 

структури, визначати методи 

розповсюдження товару, формувати 

ціни на товари 

3.ПФ.Д.02.ПР.О.04 Економічна суть і особливості організації 

підприємництва 

3.ПФ.Д.02.ПР.О.04.01 

Організаційні форми підприємництва 3.ПФ.Д.02.ПР.О.04.02 

Фінансово-кредитне забезпечення і аналіз 

господарської діяльності підприємця 

3.ПФ.Д.02.ПР.О.04.03 

Планування підприємницької діяльності 3.ПФ.Д.02.ПР.О.04.04 

Товар в маркетинговій діяльності і методи його 

розповсюдження 

3.ПФ.Д.02.ПР.О.04.05 

Маркетингова цінова політика 3.ПФ.Д.02.ПР.О.04.06 

Методи і принципи стандартизації 3.ПФ.Д.02.ПР.О.04.07 

Управління якістю продукції 3.ПФ.Д.02.ПР.О.04.08 
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Спираючись на знання з основних 

принципів збереження чистоти дов-

кілля, створення умов забезпечення 

життєдіяльності рослинного та тва-

ринного світів у різних природних 

ландшафтах уміти передбачати 

небезпечні результати людини та 

технологічних систем у природному 

середовищі 

3.ПФ.Д.02.ПР.Р.05 Водні ресурси України та їх охорона. 3.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.01 

Відповідальність за порушення природоохоронного 

законодавства. 

3.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.02 

Правові основи користування рибогосподарськими 

водоймами. 

3.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.03 

Охорона рослинного світу 3.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.04 

Охорона тваринного світу 3.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.05 

Уміти здійснювати заходи самоза-

хисту, захисту виробничого персо-

налу в надзвичайних ситуаціях, 

забезпечувати професійну безпеку та 

безпеку життєдіяльності в 

нормальних умовах природного 

середовища 

3.ПФ.Д.02.ПР.Р.06 Фактори, що впливають н а умови праці. Безпечність 

технологічних процесів та устаткування 

3.ПФ.Д.02.ПР.Р.06.01 

Засоби індивідуального захисту в надзвичайних 

ситуаціях при виконанні виробничих процесів. 

3.ПФ.Д.02.ПР.Р.06.02 

Знаючи взаємодію іонізуючих випро-

мінювань з речовиною, вміти: 

організовувати та забезпечувати 

ведення рибництва в умовах 

радіоактивного забруднення 

3.ПФ.Д.03.ПР.О.07 Організація рибництва в Умовах радіоактивного 

забруднення. 

3.ПФ.Д.03.ПР.О.07.01 

Використання іонізуючих випромінювань в 

аквакультурі 

3.ПФ.Д.03.ПР.О.07.02 

Користуючись положеннями (стан-

дартами) бухгалтерського обліку, 

вміти володіти методами і прин-

ципами обліку та організовувати 

облік у виробничих підрозділах, 

формувати систему економічних 

показників стану і розвитку під-

приємства та галузі рибництва, 

самостійно здійснювати облік, 

аналізувати стан і розвиток 

підприємства та галузі рибництва 

3.ПФ.Д.04.ПР.О.08 Предмет і метод бухгалтерського обліку. 3.ПФ.Д.04.ПР.О.08.01 

Бухгалтерський баланс і бухгалтерські рахунки. 3.ПФ.Д.04.ПР.О.08.02 

Документи, облікові регістри та форми 

бухгалтерського обліку. 

3.ПФ.Д.04.ПР.О.08.03 

Облік грошових коштів, розрахункових та кредитних 

операцій. 

3.ПФ.Д.04.ПР.О.08.04 

Облік готової продукції, виробничих запасів. 3.ПФ.Д.04.ПР.О.08.05 

Облік основних засобів. 3.ПФ.Д.04.ПР.О.08.06 

Облік праці та її оплати. 3.ПФ.Д.04.ПР.О.08.07 

Облік витрат виробництва та калькуляція 

собівартості. 

3.ПФ.Д.04.ПР.О.08.08 

Облік реалізації, фінансових результатів і капіталу. 3.ПФ.Д.04.ПР.О.08.09 
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Використовуючи знання державної 

та іноземної мови, вміти збагачува-

ти свій інтелект шляхом самоосвіти, 

вміти накопичувати знання та 

навички з різних аспектів 

професійної діяльності 

3.ПФ.Д.04.ЗР.Н.09 Фонетичний мінімум 3.ПФ.Д.04.ЗР.Н.09.01 

Граматичний мінімум 3.ПФ.Д.04.ЗР.Н.09.02 

Лексичний мінімум 3.ПФ.Д.04.ЗР.Н.09.03 

Усна мова 3.ПФ.Д.04.ЗР.Н.09.04 

Письмо 3.ПФ.Д.04.ЗР.Н.09.05 

Використовуючи знання державної 

мови, уміти здійснювати профе-

сійну діяльність у всіх її видах, 

уміти логічно і послідовно доводити 

інформацію під час професійного та 

соціально-побутового спілкування 

3.ПФ.Д.04.ЗР.Н.10 Логічний і послідовний виклад інформації при 

усному і писемному мовленні (лист, доповідна 

інформація, виступ) 

3.ПФ.Д.04.ЗР.Н.10.01 

Використовуючи знання іноземної 

мови (іноземних мов), мати навички 

збору інформації, вміти збагачувати 

свій інтелект шляхом самоосвіти, 

вміти накопичувати знання та 

навички з різних аспектів 

професійної діяльності 

3.ПФ.Д.04.ЗР.Н.11 Роль мови в діловому спілкуванні. 3.ПФ.Д.04.ЗР.Н.11.01 

Мова і професія. 3.ПФ.Д.04.ЗР.Н.11.02 

Професійна лексика. 3.ПФ.Д.04.ЗР.Н.11.03 

Загальнонаукова і вузько-спеціалізована 

термінологія. 

3.ПФ.Д.04.ЗР.Н.11.04 

Іншомовні слова в українській мові. 3.ПФ.Д.04.ЗР.Н.11.05 

Однозначність і багатозначність термінів. 3.ПФ.Д.04.ЗР.Н.11.06 

Правила оформлення ділових паперів. 3.ПФ.Д.04.ЗР.Н.11.07 

Деякі види правопису ділових документів. 3.ПФ.Д.04.ЗР.Н.11.08 

Основні ділові папери організації. 3.ПФ.Д.04.ЗР.Н.11.09 

Структура і логічна послідовність документа. 3.ПФ.Д.04.ЗР.Н.11.10 

Логічний і послідовний виклад інформації і при 

усному і  писемному мовленні. 

3.ПФ.Д.04.ЗР.Н.11.11 

Мати навички збору інформації. 

вміти збагачувати свій 

інтелектуальний та професійний 

рівень, накопичувати обсяг 

можливих комунікативних зв’язків 

з різних аспектів професійної 

діяльності 

3.ПФ.Д.04.ПП.Н.12 Гуманістичний зміст історії виникнення і розвитку 

філософських проблем 

3.ПФ.Д.04.ПП.Н.12.01 
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Збагачувати особистий 

інтелектуальний та професійний 

рівень, мати можливість аналізувати 

результати різних аспектів 

професійної діяльності з метою 

забезпечення 

конкурентоспроможності 

відповідних фахових послуг 

3.ПФ.Д.04.ПР.Н.13 Економічні відносини власності 3.ПФ.Д.04.ПР.Н.13.01 

Держава і право 3.ПФ.Д.04.ПР.Н.13.02 

Трудове право 3.ПФ.Д.04.ПР.Н.13.03 

Конституційне і адміністративне право 3.ПФ.Д.04.ПР.Н.13.04 

Цивільне і сімейне право 3.ПФ.Д.04.ПР.Н.13.05 

Земельне, аграрне і екологічне право 3.ПФ.Д.04.ПР.Н.13.06 

Цивільний, кримінальний, арбітражний процес 3.ПФ.Д.04.ПР.Н.13.07 

Розподіл і формування доходів населення 3.ПФ.Д.04.ПР.Н.13.08 

Вміти використовувати отриману 

інформацію та результати її 

аналітичної обробки для набуття 

фахових знань та навичок з певних 

складових професійної діяльності 

3.ПФ.Д.04.ПР.Р.14 Суть та завдання менеджменту та маркетингу 3.ПФ.Д.04.ПР.Р.14.01 

По вивченню предмету повинен 

володіти методами контролю, 

управлінням якістю праці 

3.ПФ.Д.05.ПР.О.015 Організація робочого місця на дільницях для 

вирощування рибопосадкового матеріалу, на робочих 

дільницях для вирощування товарної риби 

3.ПФ.Д.05.ПР.О.015.01 

Уміти логічно і послідовно 

узгоджувати особисті, колективні та 

суспільні інтереси 

3.ПФ.Д.05.ПР.Р.016 Західна Україна в 20-30-х роках 3.ПФ.Д.05.ПР.Р.016.01 

Україна в роки другої світової війни в складі СРСР 3.ПФ.Д.05.ПР.Р.016.02 

Користуючись чітко визначеною 

виробничою програмою, 

нормативно-технічною 

документацією розраховувати 

оптимальний варіант 

технологічного процесу 

3.ПФ.Д.05.ПР.Р.017 Організація виробничого процесу на рибоводних 

підприємствах 

3.ПФ.Д.05.ПР.Р.017.01 

Технічний, організаційний і соціальний зміст 

міроприємств НОП 

3.ПФ.Д.05.ПР.Р.017.02 

Спираючись на певний рівень 

інтелектуальних знань та комплекс 

моральних особистих якостей 

виховувати уміння об’єктивно 

оцінювати проблемні питання з 

професійної діяльності та 

загальнолюдських цінностей 

3.ПФ.Д.05.ПР.Р.018 Суспільство і особистість. 3.ПФ.Д.05.ПР.Р.018.01 

Теорія і практика соціологічних досліджень. 3.ПФ.Д.05.ПР.Р.018.02 
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Уміти самокритично оцінювати 

свою поведінку та результати 

діяльності 

3.ПФ.Д.05.ПР.Р.019 Соціологія як наука, теорія і практика. 3.ПФ.Д.05.ПР.Р.019.01 

Соціологія сім’ї. 3.ПФ.Д.05.ПР.Р.019.02 

Конфліктні ситуації у виробничому колективі. 3.ПФ.Д.05.ПР.Р.019.03 

Забезпечувати своєчасне виконання 

виробничих завдань з урахуванням 

сучасних вимог до предмету 

діяльності 

4.ПФ.Д.05.ЗР.Р.01 Організація роботи транспортного господарства 4.ПФ.Д.05.ЗР.Р.01.01 

Організація роботи ремонтного господарства 4.ПФ.Д.05.ЗР.Р.01.02 

Використовуючи аналіз результатів 

виробничої діяльності підрозділу 

(дільниці) розробити заходи щодо 

підвищення продуктивності праці 

4.ПФ.Д.05.ЗР.Р.02 Продуктивність праці та методика її визначення 4.ПФ.Д.05.ЗР.Р.02.01 

Шляхи підвищення продуктивності праці в 

господарстві 

4.ПФ.Д.05.ЗР.Р.02.02 

Ринок праці, його особливості функціонування в 

господарстві 

4.ПФ.Д.05.ЗР.Р.02.03 

Користуючись різними формами і 

методами управління з урахуванням 

нових технологій приймати 

оперативні рішення щодо 

виконання виробничої програми 

4.ПФ.Д.05.ЗР.Р.03 Підготовка і прийняття управлінських рішень 4.ПФ.Д.05.ЗР.Р.03.01 

Керуючись нормативними, 

інструктивними та законодавчими 

документами проводити відбір 

робітників для виконання 

конкретних робіт згідно їх 

кваліфікації, використовувати 

оптимальні методи управління 

колективом, приймати управлінські 

рішення з врахуванням конкретних 

виробничих ситуацій, забезпечувати 

трудову та виробничу дисципліну в 

колективі, застосовувати заходи 

морального та матеріального 

впливу на колектив 

4.ПФ.Д.02.ПР.Р.04 Адміністративні методи управління 4.ПФ.Д.02.ПР.Р.04.01 

Економічні методи, і їх зв’язок з ефективністю 

виробництва 

4.ПФ.Д.02.ПР.Р.04.02 

Соціально-психологічні методи управління 4.ПФ.Д.02.ПР.Р.04.03 

Процес прийняття управлінських рішень та 

технологія менеджменту 

4.ПФ.Д.02.ПР.Р.04.04 

Основні етапи управлінських рішень 4.ПФ.Д.02.ПР.Р.04.05 

Реалізація управлінських рішень. Організаційний 

план 

4.ПФ.Д.02.ПР.Р.04.06 

Планування кількості працівників господарства по 

категоріях 

4.ПФ.Д.02.ПР.Р.04.07 

Планування соціального розвитку колективу 4.ПФ.Д.02.ПР.Р.04.08 
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Оцінювати події та діяльність в усіх 

аспектах соціального процесу в дер-

жаві з позицій загальнолюдських 

цінностей з метою забезпечення 

комфортної ділової атмосфери та 

досягнення високих результатів 

праці 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.05 Ринок як економічна форма організації суспільного 

виробництва 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.05.01 

Фінансово-кредитна система в ринковій економіці 4.ПФ.Д.03.ПР.Р.05.02 

Теорія грошей. Інфляція 4.ПФ.Д.03.ПР.Р.05.03 

Товарне виробництво 4.ПФ.Д.03.ПР.Р.05.04 

Спираючись на філософськи погля-

ди, релігійні традиції, психологічні 

аспекти та педагогічні складові 

професійної роботи забезпечити 

творчу атмосферу та досягнення 

високих результатів праці 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.06 Практичний досвід людського буття у природному і 

соціальному світах 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.06.01 

Людське усвідомлення об’єктивної і суб’єктивної 

реальності 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.06.02 

Використовуючи отримані знання 

матеріалу загальносвітової історії та 

історії України з'ясовувати причин-

но-наслідкові зв'язки в історичних 

подіях минулого і сучасного з метою 

формування особистої мотивації 

професійної діяльності 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.07 Найдавніші часи в історії України. Східні слов’яни 4.ПФ.Д.03.ПР.Р.07.01 

Київська Русь та її місце в історії людства 4.ПФ.Д.03.ПР.Р.07.02 

Українські землі в складі великого князівства 

Литовського та інших держав 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.07.03 

Спираючись на знання конституцій-

ного права, використовуючи знання 

політичного устрою та правового 

стану України, вміти відстоювати 

свою життєву позицію та громадські 

права 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.08 Україна на сучасному етапі розвитку 4.ПФ.Д.03.ПР.Р.08.01 

Формування політичних партій, державотворення 4.ПФ.Д.03.ПР.Р.08.02 

Світове товариство і місце в ньому України 4.ПФ.Д.03.ПР.Р.08.03 

Використовуючи знання з економіч-

ного та політичного розвитку держа-

ви, з основ правознавства, формувати 

особистий погляд та конструктивно-

критичний підхід до реальностей 

сьогодення та формування особистої 

мотивації професійної діяльності 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.09 Підприємництво в ринковій економіці 4.ПФ.Д.03.ПР.Р.09.01 

Економічні відносини власності 4.ПФ.Д.03.ПР.Р.09.02 

Політичне життя, громадське суспільство і 

демократія 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.09.03 

Політичні партії та громадські рухи 4.ПФ.Д.03.ПР.Р.09.04 

Товарне виробництво і ринок 4.ПФ.Д.03.ПР.Р.09.05 
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Збагачувати свій інтелектуальний 

рівень шляхом самоосвіти та 

самоаналізу через професійну 

діяльність  

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.10 Розвиток людського пізнання людського і пізнання 

розвитку 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.10.01 

Пізнавальні процеси особи 4.ПФ.Д.03.ПР.Р.10.02 

Вміти аналізувати й узагальнювати 

історичний матеріал української та 

світової культури  

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.11 Формування української держави в XVІІ та XVIII 

століттях 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.11.01 

Гуманістичний смисл історії 4.ПФ.Д.03.ПР.Р.11.02 

Україна в XIX і XX століттях 4.ПФ.Д.03.ПР.Р.11.03 

Джерела спрямованість і рушійні сили в історії 

розвитку людства 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.11.04 

Боротьба за відновлення державності українського 

народу 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.11.05 

Міжвоєнний період в історії українського народу 4.ПФ.Д.03.ПР.Р.11.06 

Сутність і призначення людини 4.ПФ.Д.03.ПР.Р.11.07 

Використовуючи знання державної 

та іноземної мови уміти здійснювати 

професійну діяльність у всіх її видах 

спираючись на знання соціального, 

правового, економічного аспектів 

існування суспільства 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.12 Економічна теорія, предмет і методи пізнання 4.ПФ.Д.03.ПР.Р.12.01 

Суспільне виробництво і його результати 4.ПФ.Д.03.ПР.Р.12.02 

Соціологія як наука теорія і практика. Соціологічні 

дослідження 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.12.03 

Соціально-психологічний клімат в колективі 4.ПФ.Д.03.ПР.Р.12.04 

Уміти здійснювати професійну 

діяльність у всіх її видах спираючись 

на знання філософії, соціології 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.13 Філософія, її гуманістичний смисл і призначення 4.ПФ.Д.03.ПР.Р.13.01 

Філософія і культура 4.ПФ.Д.03.ПР.Р.13.02 

Теорія і практика соціологічних досліджень 4.ПФ.Д.03.ПР.Р.13.03 

Поліпшувати соціально-

психологічний клімат в колективі, 

розв’язувати трудові та між 

особистісні конфлікти 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.14 Основи законодавства про соціальний захист. 

Соціальні конфлікти і шляхи їх вирішення 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.14.01 

Спираючись на розуміння загально-

людських цінностей та навичок 

самоаналізу, толерантно ставитись 

до протилежних думок 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.15 Особистість в системі соціальних зв’язків 4.ПФ.Д.03.ПР.Р.15.01 
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Ставлячись критично до 

тенденційної інформації уміти брати 

участь у дискусіях та виборі 

оптимальних рішень  

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.16 Політична і правова думка в Україні 4.ПФ.Д.03.ПР.Р.16.01 

Політична свідомість і політична культура 4.ПФ.Д.03.ПР.Р.16.02 

Політичне життя, громадське суспільство і 

демократія 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.16.03 

Основи ораторського мистецтва 4.ПФ.Д.03.ПР.Р.16.04 

Використовуючи знання ділового 

етикету логічно і послідовно 

доводити інформацію під час 

професійного та соціально-

побутового спілкування 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.17 Роль мови в діловому спілкуванні 4.ПФ.Д.03.ПР.Р.17.01 

Мова і професія. Професійна лексика 4.ПФ.Д.03.ПР.Р.17.02 

Загальнонаукова і вузькоспеціальна термінологія 4.ПФ.Д.03.ПР.Р.17.03 

Однозначність і багатозначність термінів 4.ПФ.Д.03.ПР.Р.17.04 

Іншомовні слова в українській мові 4.ПФ.Д.03.ПР.Р.17.05 

Писемне ділове мовлення 4.ПФ.Д.03.ПР.Р.17.06 

Користуючись двома формами 

ділового мовлення: усною і 

письмовою правильно оформляти 

документи, добирати відповідні 

терміни з фаху для грамотного 

оформлення ділових паперів 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.18 Правила оформлення ділових паперів: заява, довідка, 

доручення, оголошення, список, таблиця і т.д. 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.18.01 

Деякі види правопису ділових документів 4.ПФ.Д.03.ПР.Р.18.02 

Основні ділові папери організації (наказ, договір, 

розпорядження) 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.18.03 

Структура і логічна послідовність документа 

(розписка, накладна) 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.18.04 

Використовувати правові знання у 

своїй діяльності для розв’язання 

різноманітних ситуацій 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.19 Основи конституційного права. 4.ПФ.Д.03.ПР.Р.19.01 

Трудове право. 4.ПФ.Д.03.ПР.Р.19.02 

Загальні засади цивільного права. 4.ПФ.Д.03.ПР.Р.19.03 

Адміністративні правопорушення та відповідальність. 4.ПФ.Д.03.ПР.Р.19.04 

Право власності. 4.ПФ.Д.03.ПР.Р.19.05 

Зобов’язальне право. 4.ПФ.Д.03.ПР.Р.19.06 

Окремі види зобов’язань. 4.ПФ.Д.03.ПР.Р.19.07 

Трудовий договір і трудові спори. 4.ПФ.Д.03.ПР.Р.19.08 
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Користуючись відповідними прила-

дами, методичними вказівками та 

діючими затвердженими нормати-

вами визначати гідрохімічні пара-

метри водоймища, гідрофізичні 

параметри водоймища, 

гідробіологічні параметри 

водоймища, гідрологічні параметри 

водоймища. 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.01 Гідрохімічні дослідження на водоймищах. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.01.01 

Дослідження фізичних якостей води. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.01.02 

Гідробіологічні дослідження на водоймищах 5.ПФ.С.01.ПР.Р.01.03 

Гідрологічні дослідження на водоймищах. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.01.04 

Виходячи з екології розмноження 

промислових видів риб забезпечити 

охорону нерестових міграцій та 

сприяти покращенню місць нересту в 

природних водоймах. 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.02 Відповідальність за порушення природоохоронного 

законодавства 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.02.01 

Правові основи користування рибогосподарськими 

водоймами 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.02.02 

Правові основи та організація охорони рибних запасів 

у водоймах України 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.02.03 

Основні законодавчі акти по охороні природи та 

рибогосподарське законодавство 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.02.04 

Знаючи біологію гідробіонтів, 

користуючись методичними 

вказівками та нормативними даними 

відтворювати риб природнім та 

штучним методом. 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.03 Загальна характеристика безхребетних як природної 

кормової бази риб. 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.03.01 

Загальна характеристика водних хребетних 5.ПФ.С.01.ПР.Р.03.02 

Ставовий метод відтворення риб 5.ПФ.С.01.ПР.Р.03.03 

Заводський метод відтворення риб 5.ПФ.С.01.ПР.Р.03.04 

Біологічна продуктивність водойм 5.ПФ.С.01.ПР.Р.03.05 

Спираючись на базові знання з біоло-

гічних дисциплін використовувати 

знання та навички з технологічних 

дисциплін які забезпечують можли-

вість освоєння змістовних модулів 

професійних дисциплін, бути 

спроможним засвоювати матеріал і 

виконувати певну сукупність знань 

загально-професійних дисциплін 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.04 Економічна суть і особливості організації 

підприємництва 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.04.01 

Організаційні форми підприємництва 5.ПФ.С.01.ПР.Р.04.02 

Фінансово-кредитне забезпечення і аналіз 

господарської діяльності підприємця 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.04.03 

Планування підприємницької діяльності 5.ПФ.С.01.ПР.Р.04.04 
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Використовуючи набуті знання та 

практичні навики вміти заготовляти 

гіпофіз та проводити гіпофізарні 

ін'єкції, отримувати статеві продукти 

від плідників , підготувати та 

проводити інкубацію ікри риб, вести 

облік молоді риб 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.05 Заготівля плідників (місця та строки вилову) 5.ПФ.С.01.ПР.Р.05.01 

Фізіологічний метод отримання зрілих  плідників 5.ПФ.С.01.ПР.Р.05.02 

Способи отримання ікри та сперми. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.05.03 

Облік кількості ікри. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.05.04 

Збереження статевих продуктів. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.05.05 

Осіменіння ікри риб. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.05.06 

Способи штучного осіменіння. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.05.07 

Методи інкубації ікри. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.05.08 

Вилуплювання ембріонів та їх облік. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.05.09 

Методи витримування личинок. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.05.10 

Використовуючи набуті знання та 

практичні навички з ботаніки 

необхідно вміти створювати штучні і 

відновлювати природні фітоценози 

водних басейнів, швидко і правильно 

проводити розмноження необхідного 

виду рослин, ідентифікувати різні 

види кормів, рослин різної 

систематики у свіжому та 

гербарному вигляді, на основі 

геоботанічних досліджень давати 

оцінку якості корму та пропозиції 

щодо його покращення 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.06 Основи гідроботаніки. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.06.01 

Основи гідроекології рослин і фітоценології. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.06.02 

Рослинні ресурси водойм та перезволожених 

територій 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.06.03 

Органографія рослин, мікроморфологія рослин 5.ПФ.С.01.ПР.Р.06.04 

Цитологія рослин. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.06.05 

Гістологія рослин. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.06.06 

Анатомія рослин 5.ПФ.С.01.ПР.Р.06.07 

Розмноження рослин. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.06.08 

Систематика рослин. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.06.09 

Систематика нижчих рослин. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.06.10 

Систематика вищих рослин. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.06.11 

Фізіологія рослин 5.ПФ.С.01.ПР.Р.06.12 

Хіміко-біологічний склад рослин. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.06.13 

Фотосинтез. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.06.14 

Дихання. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.06.15 

Ріст розвиток та рухи рослин. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.06.16 
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Забезпечити ви конання 

ергономічних вимог до результатів 

професійної діяльності та прикладне 

використання об’єктів предметної 

діяльності, спираючись на базові 

знання фундаментальних розділів 

ботаніки, зоології, гідробіології 

5.ПФ.С.01.ПР.О.07 Основи екології рослин. 5.ПФ.С.01.ПР.О.07.01 

Флористична географія 5.ПФ.С.01.ПР.О.07.02 

Фітоценологія та геоботаніка. 5.ПФ.С.01.ПР.О.07.03 

Спираючись на базові знання 

фундаментальних наук, які 

забезпечують можливість освоєння 

змістовних модулів професійних 

дисциплін, бути спроможним 

засвоювати матеріал і виконувати 

певну сукупність завдань загально-

професійних дисциплін 

5.ПФ.С.01.ПР.О.08 Конструкції, принципи дії та характеристика 

інкубаційних апаратів 

5.ПФ.С.01.ПР.О.08.01 

Розрахунок загальної площі інкубаційного цеху 5.ПФ.С.01.ПР.О.08.02 

Риба та зовнішнє середовище 5.ПФ.С.01.ПР.О.08.03 

Екологічні групи риб по відношенню до нерестового 

субстрату 

5.ПФ.С.01.ПР.О.08.04 

Анатомія і фізіологія риб 5.ПФ.С.01.ПР.О.08.05 

Екологія риб та зовнішнього середовища 5.ПФ.С.01.ПР.О.08.06 

Взаємовідносини між рибами та іншими організмами 5.ПФ.С.01.ПР.О.08.07 

Сировинна база рибної промисловості 5.ПФ.С.01.ПР.О.08.08 

Підготовка зимувальних ставів до зимового 

утримання риби 

5.ПФ.С.01.ПР.О.08.09 

Підготовка ставів до спускання води і вилову риби 5.ПФ.С.01.ПР.О.08.10 

Осінні облови ставів різних категорій 5.ПФ.С.01.ПР.О.08.11 

Правові положення маломірного судноплавства 5.ПФ.С.01.ПР.О.08.12 

Маломірні судна 5.ПФ.С.01.ПР.О.08.13 

Підготовка ставів до зариблення 5.ПФ.С.01.ПР.О.08.14 

Ембріональний розвиток промислових видів риб 5.ПФ.С.01.ПР.О.08.15 

Критичні етапи ембріонального розвитку 

промислових видів риб 

5.ПФ.С.01.ПР.О.08.16 

Транспорт для перевезення ікри та сперми 5.ПФ.С.01.ПР.О.08.17 

Умови та час транспортування 5.ПФ.С.01.ПР.О.08.18 
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Знаючи особливості хімічних 

процесів, що відбуваються в живому 

організмі, в природі, водоймах та 

хімічні властивості біогенних 

елементів, вміти оцінювати умови 

розведення риб 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.09 Основні закономірності перебігу хімічних реакцій. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.09.01 

Розчини. Вода. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.09.02 

Водень, його сполуки. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.09.03 

Елементи V А групи. Нітроген, Фосфор та їх сполуки. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.09.04 

Аміни, амінокислоти, нуклеїнові кислоти, протеїни, 

білки 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.09.05 

Оперативний гідрохімічний контроль на водоймах 5.ПФ.С.01.ПР.Р.09.06 

Методи аналізу води 5.ПФ.С.01.ПР.Р.09.07 

Гідрохімічні дослідження в риборозведенні 5.ПФ.С.01.ПР.Р.09.08 

Знаючи будову хімічні властивості 

основних класів органічних сполук, 

вміти впливати на продуктивність 

риб та якість продукції 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.10 Нітрогеновмісні органічні сполуки. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.10.01 

Оксигеновмісні органічні сполуки. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.10.02 

Беручи до уваги біологію риб та 

інших водних організмів, 

користуючись нормативною 

документацією уміти: вирощувати 

цінні види риб на озерах та 

водосховищах комплексного 

призначення за прийнятими 

технологіями, культивувати риб і 

гідробіонтів в ставових рибних 

господарствах, застосовувати методи 

інтенсифікації при вирощуванні риб, 

брати участь в селекційно-племінній 

роботі риборозведення 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.11 Біологічна характеристика морських, туводних, 

прохідних та напівпрохідних видів риб 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.01 

Взаємовідносини між рибами та іншими організмами 5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.02 

Міграція риби, її класифікація 5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.03 

Розведення риб на рибоводних заводах 5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.04 

Розведення риб в нерестово-вирощувальних 

господарствах 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.05 

Розведення риб в річках, озерах та водосховищах 5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.06 

Розведення  риби в ставових рибних господарствах 5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.07 

Вирощування риби в ставових рибних господарствах 5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.08 

Вирощування риби в озерах, водосховищах 

комплексного призначення, торф’яних кар’єрах та на 

рисових чеках 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.09 

Перевезення живої риби, личинок та ікри 5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.10 

Харчування, ріст та вік риби 5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.11 

Ознайомлення з роботою виробничої лабораторії 5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.12 

Озерне рибництво 5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.13 

Індустріальне рибництво 5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.14 
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  Розмноження риби 5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.15 

Плодючість риб, способи її визначення 5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.16 

Ставове рибництво 5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.17 

Полі культура 5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.18 

Породи риб та внутрішньо породні структури 5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.19 

Напрямки селекції та племінної справи 5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.20 

Відбір та форми 5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.21 

Методи підбору 5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.22 

Мічення племінних риб 5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.23 

Категорії, види стандартів та іншої інформаційно-

технічної документації 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.24 

Державний стандарт якості води 5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.25 

Державний стандарт на рибу 5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.26 

Виходячи з біології риб та 

використовуючи нормативну 

документацію та методичні вказівки 

повинен вміти транспортувати риб 

різновікових груп та інших 

гідробіонтів авіа-, автотранспортом, 

залізнодорожним та водним 

транспортом, перевозити запліднену 

ікру та сперму цінних видів риб 

різними видами транспорту, 

організувати та контролювати хід 

зимівлі різновікових груп риб в 

зимувальних ставах, басейнах та 

садках 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.12 Транспорт для перевезення риби та інших 

гідробіонтів. 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.12.01 

Ветеринарно-санітарні вимоги до перевезень 

гідробіонтів. 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.12.02 

Транспортування гідробіонтів з водою та без води. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.12.03 

Ембріональний розвиток промислових видів риб. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.12.04 

Критичні етапи ембріонального розвитку 

промислових видів риб. 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.12.05 

Транспорт для перевезення ікри та сперми. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.12.06 

Умови та час транспортування. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.12.07 

Технічні засоби для перевезення заплідненої ікри та 

сперми риб. 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.12.08 

Підготовка зимувальних ставів, садків та басейнів до 

експлуатації. 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.12.09 

Зимівля різновікових груп риб. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.12.10 

Контроль за ходом зимівлі. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.12.11 

Технічні засоби для аерації та водообміну води в 

ставах. 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.12.12 

Гідрохімічні дослідження в риборозведенні. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.12.13 
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  Правила технічної експлуатації маломірних суден та 

техніка безпеки 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.12.14 

Управління маломірних суден 5.ПФ.С.01.ПР.Р.12.15 

Маневрування маломірних суден 5.ПФ.С.01.ПР.Р.12.16 

Використовуючи лабораторне 

обладнання, довідки, інструкції, 

методичні вказівки та спеціальну 

літературу виявляти хвору рибу, 

проводити профілактику і лікування 

заразних і незаразних захворювань, 

готувати робочі розчини та 

контролювати клінічний стан риб 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.13 Основи загальної патології. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.01 

Основи загальної паразитології. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.02 

Нижчі ракоподібні. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.03 

Основи загальної епізоотології. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.04 

Віруси. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.05 

Бактерії. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.06 

Гриби. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.07 

Найпростіші. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.08 

Гельмінти. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.09 

Діагностика заразних та незаразних хвороб риб. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.10 

Протозойні захворювання риб. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.11 

Характерні риси класів джгутикових, кнідосперидій, 

інфузорій, саркадових як паразитів. 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.12 

Особливості типу плоскі черви. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.13 

Характерні риси пристосування до паразитизму 

класів сисуни, моногени, стьожкові. 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.14 

Патогенність плоских червів. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.15 

Особливості класу скребликів. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.16 

Патогенність круглих червів. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.17 

Патогенність ракоподібних. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.18 

Лікування заразних та незаразних хвороб риб. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.19 

Техніка безпеки при проведенні лікувально-

профілактичних міроприємств з хворою рибою. 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.20 

Профілактика заразних та незаразних хвороб риб. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.21 

Вивчення видового, вікового та статевого складу 

іхтіофауни. 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.22 

Хімічні методи якісного аналізу І-V групи катіонів 5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.23 
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  Хімічні методи якісного аналізу невідомої речовини 5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.24 

Хімічні методи якісного аналізу І-ІІІ групи аніонів 5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.25 

Метод нейтралізації 5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.26 

Метод оксидиметрії 5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.27 

Метод перманганатометрії 5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.28 

Метод йодометрії 5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.29 

Методи калометрії та хроматографії 5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.30 

Розрахунки на молярну і еквівалентну концентрацію 5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.31 

Приготування робочих розчинів  5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.32 

Періодична система елементів Д.І. Менделєєва  5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.33 

Електрони та електронні рівні 5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.34 

Хімічний зв’язок і будова молекул 5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.35 

Розчини, розчинність, концентрація розчинів 5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.36 

Швидкість хімічних реакцій. Закон дії мас 5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.37 

Гідроліз 5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.38 

Реакція окислення-відновлення 5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.39 

Найважливіші сильні окисники 5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.40 

Використовуючи знання законів 

фізики, фізичних та біофізичних 

явищ та процесів вміти визначати 

здатність живого організму 

сприймати зовнішні фізичні фактори, 

основні взаємодії організму з 

навколишнім середовищем, основні 

принципи дії та можливість 

застосування сучасних фізичних 

методів і приладів в іхтіологічній 

практиці, володіти новими 

фізичними методами, інструментами 

та приладами 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.14 Джерела магнітного поля в живому організмі. Дія 

електричного поля на клітини. 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.14.01 

Теплофізичні характеристики біологічних систем. 

Термодинаміка біологічних процесів. 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.14.02 

Основи біоелектрики та електробіології. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.14.03 

Фізичні методи контролю складу та якості продукції 

рибництва. 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.14.04 
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На основі знань радіаційної експер-

тизи води, продукції аквакультури та 

особливостей міграції радіонукле-

їдів, вміти розраховувати дози зов-

нішнього та внутрішнього опромі-

нення організмів, розробляти ком-

плекс заходів по зниженню надхо-

дження радіонуклеїдів у сільсько-

господарські рослини та отримувати 

екологічно безпечні корми для риб 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.15 Характеристика іонізуючих випромінювань і їх 

взаємодія з речовиною. 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.15.01 

 Фізичні параметри радіобіологічних процесів. 

Джерела опромінення організмів іонізуючою 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.15.02 

радіацією, та її біологічна дія 5.ПФ.С.01.ПР.Р.15.03 

Міграція радіонуклеїдів в навколишньому 

середовищі та по харчових ланцюгах. 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.15.04 

Основи протирадіаційного захисту. 5.ПФ.С.01.ПР.Р.15.05 

Користуючись математичним апара-

том вміти аналізувати ймовірнісні 

характеристики досліджуваних 

величин, розраховувати оптимальні 

параметри зовнішнього середовища 

при розведенні риб. 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.16 Поняття та елементи математичної статистики 5.ПФ.С.01.ПР.Р.16.01 

Поняття та елементи теорії ймовірностей 5.ПФ.С.01.ПР.Р.16.02 

Статистичні оцінки параметрів розподілу та 

перевірка статистичних гіпотез 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.16.03 

Основи кореляційного та регресійного аналізу 5.ПФ.С.01.ПР.Р.16.04 

Елементи математичного моделювання та оптимізації 5.ПФ.С.01.ПР.Р.16.05 

Запроваджувати оперативний 

контроль за витратами на 

виробництво продукції 

аквакультури. 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01 Зацікавленість працівників в кінцевих результатах 

роботи, використовуючи різні форми і системи 

оплати праці 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.01 

Економічні методи, і їх зв’язок з ефективністю 

виробництва 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.02 

Соціально-психологічні методи управління 6.ПФ.С.01.ПР.О.01.03 

Оперативно-виробниче планування на рибоводних 

підприємствах. Контроль за планом 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.04 

Проводити оперативний контроль 

виконання календарних графіків та 

виконання поточних виробничих 

процесів. 

6.ПФ.С.01.ПР.О.02 Методи планування. Завдання місячних графіків з 

приросту риби, годівлі, внесення добрив і проведення 

меліоративних робіт. 

6.ПФ.С.01.ПР.О.02.01 

Календарне планування та його завдання. 6.ПФ.С.01.ПР.О.02.02 

Методи планування. Завдання місячних графіків з 

приросту риби, годівлі, внесення добрив і проведення 

меліоративних робіт 

6.ПФ.С.01.ПР.О.02.03 

  Календарне планування та його завдання 6.ПФ.С.01.ПР.О.02.04 
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Використовуючи конкретні дані 

роботи підприємства розробляти 

заходи по забезпеченню ефективного 

використання фінансових, трудових, 

матеріальних ресурсів. 

6.ПФ.С.01.ПР.О.03 Планування грошових надходжень і фінансових 

результатів від реалізації продукції 

6.ПФ.С.01.ПР.О.03.01 

Планування потреби в сировині і матеріалах 6.ПФ.С.01.ПР.О.03.02 

Фінансовий план та його класифікація 6.ПФ.С.01.ПР.О.03.03 

Завдання економічного аналізу і його роль у 

виявленні резервів 

6.ПФ.С.01.ПР.О.03.04 

Використовуючи набуті знання та 

практичні вміння, організовувати та 

забезпечувати контроль за середови-

щем рибогосподарських водоймищ, 

роботи по розведенню гідробіонтів, 

контроль за роботами по культиву-

ванню гідробіонтів відповідно до 

прийнятих технологій, зберігання та 

транспортування гідробіонтів 

6.ПФ.С.01.ПР.О.04 Культивування і розведення живого корму (безхре-

бетних, як метод інтенсифікації вирощування риб) 

6.ПФ.С.01.ПР.О.04.01 

Значення коловерток, кільчастих червів, комах, 

найпростіших як кормових біоресурсів 

6.ПФ.С.01.ПР.О.04.02 

Вимірювання глибин водостоків 6.ПФ.С.01.ПР.О.04.03 

Гідрологічні дослідження на водоймищах 6.ПФ.С.01.ПР.О.04.04 

У відповідності з правилами ТБ та ПБ 

організовувати навчання та 

проведення інструктажів, забезпечити 

безпечні умови праці та санітарної 

гігієни на робочому місці 

6.ПФ.С.02.ПР.О.05 Організація навчання та інструктажу з охорони праці. 6.ПФ.С.02.ПР.О.05.01 

Санітарно-технічні підприємства по створенню 

безпечних і здорових умов праці. 

6.ПФ.С.02.ПР.О.05.02 

Метеорологічні фактори і виробниче середовище. 6.ПФ.С.02.ПР.О.05.03 

Рослідування та облік нещасних випадків та аварій на 

виробництві. 

6.ПФ.С.02.ПР.О.05.04 

Методика проведення інструктажів по ТБ. 6.ПФ.С.02.ПР.О.05.05 

Навчання з питань охорони праці. 6.ПФ.С.02.ПР.О.05.06 

Аналізуючи особистий рівень праце-

здатності підтримувати фізичне та 

морально-психологічне здоров’я за 

рахунок спортивного тренування, 

попередженням вживання алкоголю  

та наркотичних речовин 

6.ПФ.С.02.ПР.Р.06 Соціальне значення фізичної культури і спорту. 6.ПФ.С.02.ПР.Р.06.01 

Загартовування, масаж і самомасаж. 6.ПФ.С.02.ПР.Р.06.02 

Професійно-прикладна фізична підготовка. 6.ПФ.С.02.ПР.Р.06.03 

Лікарський контроль і самоконтроль. 6.ПФ.С.02.ПР.Р.06.04 

Основи лікувальної фізичної культури. 6.ПФ.С.02.ПР.Р.06.05 

Уміти дотримуватись правил гігієни 

та самоконтролю 

6.ПФ.С.02.ПР.Р.07 Фактори що впливають на санітарно-гігієнічні умови 

праці 

6.ПФ.С.02.ПР.Р.07.01 

Відповідальність за виконання санітарних норм щодо 

умов праці та проживання населення 

6.ПФ.С.02.ПР.Р.07.02 
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1 2 3 4 

На основі аналізу досвіду роботи 

відомих галузевих підприємств 

прогнозувати напрями подальшого 

розвитку технології вирощування 

гідро біонтів 

7.ПФ.С.01.ПР.О.01 Значення живих кормів у риборозведенні 7.ПФ.С.01.ПР.О.01.01 

Штучне розведення живих кормів в ставових рибних 

господарствах 

7.ПФ.С.01.ПР.О.01.02 

Найголовніші шляхи підвищення промислової 

продуктивності водоймищ 

7.ПФ.С.01.ПР.О.01.03 

Організація робіт на основі прогнозу 

щодо можливих обсягів виконання 

трудмістких виробничих процесів 

7.ПФ.С.01.ПР.О.02 Розподіл і кооперування праці 7.ПФ.С.01.ПР.О.02.01 

Основні завдання і принципи організації оплати паці 

на підприємствах 

7.ПФ.С.01.ПР.О.02.02 

На основі умінь і навичок самоосвіти 

та самоаналізу вміти систематизу-

вати інформацію з метою 

підвищення ефективності праці 

7.ПФ.С.01.ПР.Р.03 Менеджмент персоналу 7.ПФ.С.01.ПР.Р.03.01 

Користуючись вимогами 

нормативно-технологічної 

документації запроваджувати 

раціональне використання 

матеріальних та трудових ресурсів 

7.ПФ.С.01.ПР.Р.04 Ресурсний та виробничий потенціал рибо водного 

господарства 

7.ПФ.С.01.ПР.Р.04.01 

Основні фонди, класифікація і показники 

ефективного їх використання 

7.ПФ.С.01.ПР.Р.04.02 

Оборотні фонди, їх склад та джерела формування 7.ПФ.С.01.ПР.Р.04.03 

Особливості і основні напрямки в розвитку науково-

технічного прогресу і матеріально-технічної бази 

7.ПФ.С.01.ПР.Р.04.04 

Економічна ефективність впровадження нової техніки 7.ПФ.С.01.ПР.Р.04.05 

Матеріальна база рибоводного господарства 7.ПФ.С.01.ПР.Р.04.06 

Користуючись технічними можли-

востями обладнання, устаткування, 

матеріалами забезпечити якісне 

виконання етапів та операцій 

сезонних технологічних процесів 

8.ПФ.С.01.ПР.О.01 Технічні засоби для проведення меліоративних робіт 8.ПФ.С.01.ПР.О.01.01 

Технічні засоби для проведення годівлі риби 8.ПФ.С.01.ПР.О.01.02 

Технічні засоби для проведення промірів риби 8.ПФ.С.01.ПР.О.01.03 

Технічні засоби для проведення облову водойм 8.ПФ.С.01.ПР.О.01.04 

Технічні засоби для приготування корму 8.ПФ.С.01.ПР.О.01.05 

Відповідно до виробничих вимог на 

основі загальних та спеціалізовано-

професійних знань та навичок забез-

печувати кваліфікаційне використан-

ня у виробничих умовах приладів та 

обладнання 

8.ПФ.С.01.ПР.О.02 Методика та прилади для взяття проб гідробіонтів 8.ПФ.С.01.ПР.О.02.01 

Гідрологічні дослідження на водоймищах 8.ПФ.С.01.ПР.О.02.02 
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Додаток  В 

Таблиця – Перелік навчальних дисциплін і практик 

Шифр 

навчаль-

ної дис-

ципліни 

або 

практики 

Назва 

навчальної дисципліни або 

практики 

Назва 

блоку змістових модулів, що входить до 

навчальної дисципліни або практики 

Шифр 

блоку змістових 

модулів, що входить до 

навчальної дисципліни 

або практики 

Шифри змістових 

модулів, що входять до 

блоку змістових 

модулів 

1 2 3 4 5 

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

1.01 Основи філософських знань Гуманітарний зміст історії виникнення та 

розвитку філософії. 

Онтологія та гносеологія. 

Соціальна філософія. 

1. ГСЕ-01.01 

 

1. ГСЕ-01.02 

1. ГСЕ-01.03 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.06.01 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.06.02 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.10.01 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.11.02 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.11.04 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.11.07 

3.ПФ.Д.05.ПР.Р.018.01 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.13.01 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.13.02 

1.02 Культурологія Культурологія як наука і навчальна дисципліна. 

Мистецтво у системі духовної культури 

суспільства. 

Культурні сценарії діяльності. 

Культурний потенціал людства. 

1. ГСЕ-02.04 

 

1. ГСЕ-02.05 

 

1. ГСЕ-02.06 

1. ГСЕ-02.07 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.10.02 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.16.01 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.16.02 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.16.03 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.16.04 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.17.01 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.17.02 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.17.03 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.17.04 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.17.05 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.17.06 

1.03 Фізичне виховання Природничо-наукові основи фізичного 

виховання. Фізична культура, як основа 

здорового способу життя 

1. ГСЕ-03.07 

 

 

6.ПФ.С.02.ПР.Р.06.01 

6.ПФ.С.02.ПР.Р.06.02 

6.ПФ.С.02.ПР.Р.06.03 
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  Легка атлетика. 

Спортивні ігри. 

Гімнастика. 

Кросова підготовка. 

Плавання. 

1. ГСЕ-03.08 

1. ГСЕ-03.09 

1. ГСЕ-03.10 

1. ГСЕ-03.11 

1. ГСЕ-03.12 

6.ПФ.С.02.ПР.Р.06.04 

6.ПФ.С.02.ПР.Р.06.05 

1.04 Українська мова за 

професійним спрямуванням 

Культура професійного мовлення. 

Лексичні норми сучасної української мови в 

професійному спілкуванні. 

Морфологічні нрми сучасної української мови в 

професійному спілкуванні. 

Синтаксичні норми сучасної української мови в 

професійному спілкуванні. 

Складання професійних документів. 

1. ГЕС-04.13 

1. ГЕС-04.14 

 

1. ГЕС-04.15 

 

1. ГЕС-04.16 

 

1. ГЕС-04.17 

3.ПФ.Д.04.ЗР.Н.09.01 

3.ПФ.Д.04.ЗР.Н.09.02 

3.ПФ.Д.04.ЗР.Н.09.03 

3.ПФ.Д.04.ЗР.Н.09.04 

3.ПФ.Д.04.ЗР.Н.09.05 

3.ПФ.Д.04.ЗР.Н.10.01 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.18.01 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.18.02 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.18.03 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.18.04 

1.05 Іноземна мова за професійним 

спрямуванням 

Загальномовний цикл. 

Спеціальний цикл. 

1. ГЕС-05.18 

1. ГЕС-05.19 

3.ПФ.Д.04.ЗР.Н.11.01 

3.ПФ.Д.04.ЗР.Н.11.02 

3.ПФ.Д.04.ЗР.Н.11.03 

3.ПФ.Д.04.ЗР.Н.11.04 

3.ПФ.Д.04.ЗР.Н.11.05 

3.ПФ.Д.04.ЗР.Н.11.06 

3.ПФ.Д.04.ЗР.Н.11.07 

3.ПФ.Д.04.ЗР.Н.11.08 

3.ПФ.Д.04.ЗР.Н.11.09 

3.ПФ.Д.04.ЗР.Н.11.10 

3.ПФ.Д.04.ЗР.Н.11.11 

1.06 Основи правознавства Основи конституційного права України. 

Основи теорії держави і права. 

Основи адміністративного права України. 

Основи цивільного права та цивільного процесу. 

Основи трудового права та соціального захисту. 

Основи кримінального права. 

1. ГЕС-06.20 

1. ГЕС-06.21 

1. ГЕС-06.22 

1. ГЕС-06.23 

1. ГЕС-06.24 

1. ГЕС-06.25 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.08.01 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.08.02 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.08.03 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.19.01 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.19.02 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.19.03 
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  Основи сімейного права. Нотаріат в Україні. 

Основи фінансового та банківського права. 

1. ГЕС-06.26 

1. ГЕС-06.27 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.19.04 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.19.05 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.19.06 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.19.07 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.19.08 

3.ПФ.Д.04.ПР.Н.13.02 

3.ПФ.Д.04.ПР.Н.13.03 

3.ПФ.Д.04.ПР.Н.13.04 

3.ПФ.Д.04.ПР.Н.13.05 

3.ПФ.Д.04.ПР.Н.13.06 

3.ПФ.Д.04.ПР.Н.13.07 

3.ПФ.Д.04.ПР.Н.13.08 

1.07 Історія України Україна в найдавніші часи . 

Україна в середні віки. 

Україна в першій половині ХХ століття. 

Новітня історія України. 

1. ГСЕ-07.28 

1. ГСЕ-07.29 

1. ГСЕ-07.30 

1. ГСЕ-07.31 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.07.01 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.07.02 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.07.03 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.11.01 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.11.03 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.11.05 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.11.06 

3.ПФ.Д.05.ПР.Р.016.01 

3.ПФ.Д.05.ПР.Р.016.02 

1.08 Соціологія Теоретико-методологічні та історичні засади 

соціології. 

Людина і суспільство. 

Види соціальних інститутів. 

1. ГСЕ-08.32 

 

1. ГСЕ-08.33 

1. ГСЕ-08.34 

3.ПФ.Д.01.ПР.О.02.01 

3.ПФ.Д.01.ПР.О.02.02 

3.ПФ.Д.01.ПР.О.02.03 

3.ПФ.Д.04.ПП.Н.12.01 

3.ПФ.Д.05.ПР.Р.018.02 

3.ПФ.Д.05.ПР.Р.019.01 

3.ПФ.Д.05.ПР.Р.019.02 

3.ПФ.Д.05.ПР.Р.019.03 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.05.02 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.09.03 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.09.04 
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    4.ПФ.Д.03.ПР.Р.12.03 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.12.04 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.13.03 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.14.01 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.15.01 

1.09 Економічна теорія Економічна теорія як наука. Загальні основи 

економічної теорії. 

Товарне виробництво і ринок. 

Підприємництво в ринковій економіці. 

Суспільне відтворення. 

1. ГСЕ-09.35 

 

1. ГСЕ-09.36 

1. ГСЕ-09.37 

1. ГСЕ-09.38 

2. ПФ.Д.01.ПР.Р.08.01 

2. ПФ.Д.01.ПР.Р.08.02 

2. ПФ.Д.01.ПР.Р.08.03 

2. ПФ.Д.01.ПР.Р.08.04 

2. ПФ.Д.01.ПР.Р.08.05 

2. ПФ.Д.01.ПР.Р.08.06 

2. ПФ.Д.01.ПР.Р.08.07 

2. ПФ.Д.01.ПР.Р.08.08 

2. ПФ.Д.01.ПР.Р.08.09 

2. ПФ.Д.01.ПР.Р.08.10 

2. ПФ.Д.01.ПР.Р.08.11 

2. ПФ.Д.01.ПР.Р.08.12 

2. ПФ.Д.01.ПР.Р.08.13 

2. ПФ.Д.01.ПР.Р.08.14 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.05.01 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.05.03 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.05.04 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.09.01 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.09.02 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.09.05 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.12.01 

4.ПФ.Д.03.ПР.Р.12.02 

4.ПФ.Д.05.ЗР.Р.02.03 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.04.01 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.04.02 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.04.03 

3.ПФ.Д.02.ПР.О.04.02 
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    3.ПФ.Д.02.ПР.О.04.04 

3.ПФ.Д.04.ПР.Н.13.01 

     

2. Цикл математичної, природничо-наукової підготовки 

2.01 Комп’ютерна техніка і 

програмування 

Будова та принципи функціонування ЕОМ. 

Оперативні системи. 

Операційна система Windows -98. 

Група програм Microsoft Offis 

Комп’ютерні мережі. 

Використання комп’ютерної техніки на 

виробництві. 

2.МПН-01.01 

 

2.МПН-01.02 

2.МПН-01.03 

2.МПН-01.04 

2.МПН-01.05 

2.МПН-01.06 

2.ПФ.Д.01.ПР.О.02.01 

2.02 Основи прикладної 

математики. 

Елементи вищої математики. 

Поняття та елементи математичної статистики. 

Поняття та елементи теорії ймовірностей, закон 

розподілу випадкових величин. 

Статистичні оцінки параметрів розподілу та 

перевірка статистичних гіпотез. 

Основи кореляційного та регресійного аналізу 

Елементи математичного моделювання та 

оптимізації. 

2.МПН-02.07 

2.МПН-02.08 

2.МПН-02.09 

 

2.МПН-02.10 

 

2.МПН-02.11 

2.МПН-02.12 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.16.01 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.16.02 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.16.03 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.16.04 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.16.05 

2.03 Неорганічна хімія. Будова атома та молекул 

Концентрація розчинів 

Закон дії мас. Хімічна рівновага 

Хімічні реакції в водних розчинах  

Окисно-відновні реакції 

2.МПН-03.13 

2.МПН-03.14 

2.МПН-03.15 

2.МПН-03.16 

2.МПН-03.17 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.33 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.34 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.35 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.36 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.37 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.38 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.39 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.40 

2.04 Аналітична хімія. Якісний аналіз. 

Кількісний аналіз. 

2.МПН-04.18 

2.МПН-04.19 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.23 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.24 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.25 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.26 
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    5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.27 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.28 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.29 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.30 

2.05 Органічна хімія. 

 

Теоретичні основи органічної хімії. 

Вуглеводні. 

Оксигеновмісні органічні сполуки. 

Нітрогеновмісні органічні сполуки. 

Гетероциклічні сполуки. 

2.МПН-05.20 

2.МПН-05.21 

2.МПН-05.22 

2.МПН-05.23 

2.МПН-05.24 

 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.31 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.32 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.09.01 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.09.02 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.09.03 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.09.04 

2.06 Гідроботаніка Морфологія, анатомія, цитологія та основи 

фізіології рослин. 

Розмноження та розвиток рослин. 

Систематика рослин. 

Основи гідро ботаніки. 

2. МПН-06.25 

 

2. МПН-06.26 

2. МПН-06.27 

2. МПН-06.28 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.06.01 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.06.02 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.06.03 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.06.04 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.06.05 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.06.06 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.06.07 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.06.08 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.06.09 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.06.10 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.06.11 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.06.12 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.06.13 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.06.14 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.06.15 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.06.16 

5.ПФ.С.01.ПР.О.07.01 

5.ПФ.С.01.ПР.О.07.02 

5.ПФ.С.01.ПР.О.07.03 

2.07 Зоологія (безхребетних та 

хордових.) 

Безхребетні 

Хребетні 

2. МПН-07.29 

2. МПН-07.30 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.03.01 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.03.02 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.03.03 
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    5.ПФ.С.01.ПР.Р.03.04 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.03 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.13 

2.08 Гідробіологія. 

 

Загальна гідробіологія. 

Регіональна гідробіологія. 

2. МПН-08.31 

2. МПН-08.32 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.02 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.15 

6.ПФ.С.01.ПР.О.04.01 

6.ПФ.С.01.ПР.О.04.02 

6.ПФ.С.01.ПР.О.04.03 

6.ПФ.С.01.ПР.О.04.04 

7.ПФ.С.01.ПР.О.01.01 

7.ПФ.С.01.ПР.О.01.02 

7.ПФ.С.01.ПР.О.01.03 

8.ПФ.С.01.ПР.О.02.01 

8.ПФ.С.01.ПР.О.02.02 

2.09 Основи біофізики. Основи біомеханіки та механобіології. 

Основи біоакустики та акустобіології. 

Теплофізичні характеристики біофізичних 

систем. 

Основи термодинаміки. 

Основи біоелектрики та електробіології. 

Фізіологічна оптика та фотобіологія. 

Фізичні методи контролю складу та якості 

продукції рибництва. 

Водні організми та навколишнє середовище. 

2. МПН-09.33 

2. МПН-09.34 

2. МПН-09.35 

 

2. МПН-09.36 

2. МПН-09.37 

2. МПН-09.38 

2. МПН-09.39 

 

2. МПН-09.40 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.14.01 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.14.02 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.14.03 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.14.04 

2.10 Гідрологія і метеорологія Загальна гідрологія. 

Регіональна гідрологія. 

2. МПН-10.41 

2. МПН-10.42 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.01.02 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.01.02 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.01.03 

2.11 Основи екології. Теоретичні аспекти загальної екології. 

Практичні аспекти екології. 

Організаційно-економічні аспекти 

раціонального природокористування. 

2. МПН-11.43 

2. МПН-11.44 

2. МПН-11.45 

 

3.ПФ.Д.03.ПР.О.07.01 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.02.01 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.15.01 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.15.02 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.15.03 
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    5.ПФ.С.01.ПР.Р.15.04 

3.ПФ.Д.02.ПР.Р.06.01 

3.ПФ.Д.02.ПР.Р.06.02 

2.12 Безпека життєдіяльності Теоретичні основи безпеки життєдіяльності 

Людина як елемент системи „Людина – життєве 

середовище” 

Джерела небезпеки життєдіяльності людини та 

породженні між ними фактори 

Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних 

ситуацій 

Організація і управління безпекою 

життєдіяльності 

2. МПН-12.46 

 

2. МПН-12.47 

 

2. МПН-12.48 

 

2. МПН-12.49 

 

2. МПН-12.50 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.04 

3.ПФ.Д.03.ПР.О.07.02 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.15.05 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.06.01 

     

3. Цикл професійної та практичної підготовки 

3.01 Вступ до спеціальності Загальні поняття розвитку галузі рибництва 

Основні рибоводно технологічні процеси в 

рибних господарствах 

3. ПП-01.01 

 

3. ПП-01.02 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.16 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.09.05 

 

3.02 Іхтіологія (загальна і 

спеціальна) 

Загальна іхтіологія  

Спеціальна іхтіологія  

Сировинна база рибної промисловості 

3. ПП-02.03 

3. ПП-02.04 

3. ПП-02.05 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.24 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.25 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.26 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.07 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.08 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.09 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.02 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.03 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.15 

5.ПФ.С.01.ПР.О.08.03 

3.03 Рибництво Рибництво в природних водоймах 

Товарне рибництво 

3. ПП-03.06 

3. ПП-03.07 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.05.03 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.05.04 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.06.02 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.05.01 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.05.02 
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    5.ПФ.С.01.ПР.Р.05.03 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.05.04 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.05.05 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.05.06 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.05.07 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.05.08 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.05.09 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.05.10 

5.ПФ.С.01.ПР.О.08.01 

5.ПФ.С.01.ПР.О.08.02 

5.ПФ.С.01.ПР.О.08.04 

5.ПФ.С.01.ПР.О.08.05 

5.ПФ.С.01.ПР.О.08.06 

5.ПФ.С.01.ПР.О.08.07 

5.ПФ.С.01.ПР.О.08.08 

5.ПФ.С.01.ПР.О.08.09 

5.ПФ.С.01.ПР.О.08.10 

5.ПФ.С.01.ПР.О.08.11 

5.ПФ.С.01.ПР.О.08.12 

5.ПФ.С.01.ПР.О.08.13 

5.ПФ.С.01.ПР.О.08.14 

5.ПФ.С.01.ПР.О.08.15 

5.ПФ.С.01.ПР.О.08.16 

5.ПФ.С.01.ПР.О.08.17 

5.ПФ.С.01.ПР.О.08.18 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.01 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.04 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.05 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.06 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.07 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.08 
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    5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.09 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.10 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.11 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.12 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.13 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.14 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.16 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.17 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.18 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.19 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.20 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.21 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.22 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.23 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.24 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.25 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.11.26 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.12.01 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.12.02 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.12.03 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.12.04 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.12.05 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.12.06 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.12.07 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.12.08 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.12.09 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.12.10 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.12.11 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.12.12 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.12.13 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.12.14 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.12.15 
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    5.ПФ.С.01.ПР.Р.12.16 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.10 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.11 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.12 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.13 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.17 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.18 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.19 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.20 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.21 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.22 

3.04 Іхтіопатологія Загальна іхтіопатологія 

Спеціальна іхтіопатологія 

3. ПП-04.08 

3. ПП-04.09 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.01 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.02 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.04 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.08 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.09 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.10 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.11 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.12 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.14 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.15 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.16 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.17 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.18 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.19 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.20 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.21 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.22 

3.05 Гідрохімія Основні поняття в гідрохімії  

Основні дослідження в гідрохімії 

3. ПП-05.10 

3. ПП-05.11 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.09.06 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.09.07 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.09.08 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.10.01 
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    5.ПФ.С.01.ПР.Р.10.02 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.01.01 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.03 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.06 

3.06 Рибогосподарська гідротехніка 

з основами геодезії 

Елементи топографічного та будівельного 

креслення 

Геодезія 

Гідротехнічні споруди в рибництв і  

будівельні матеріали  

Машини і будівельні роботи в гідротехніці 

Дослідження і проектування рибоводних 

господарств 

3. ПП-06.12 

 

3. ПП-06.13 

3. ПП-06.14 

 

3. ПП-06.15 

 

3. ПП-06.16 

 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.01.01 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.01.04 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.01.05 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.01.06 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.03.01 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.03.02 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.03.03 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.03.04 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.03.05 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.03.06 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.03.07 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.03.08 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.04.01 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.05.01 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.05.02 

3.07 Основи рибоохорони та 

рибогосподарське 

законодавство 

Природа та право 

Правове регулювання риболовства в водоймах 

України 

Правова охорона вод 

3. ПП-07.17 

3. ПП-07.18 

 

3. ПП-07.19 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.23 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.02.02 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.02.03 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.02.04 

3.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.01 

3.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.02 

3.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.03 

3.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.04 

3.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.05 

3.08 Технічні засоби в аквакультурі Техніка промислового риболовства 

Технічні засоби, що використовуються в 

рибництві 

3. ПП-08.20 

3. ПП-08.21 

 

8.ПФ.С.01.ПР.О.01.01 

8.ПФ.С.01.ПР.О.01.02 

8.ПФ.С.01.ПР.О.01.03 

8.ПФ.С.01.ПР.О.01.04 

8.ПФ.С.01.ПР.О.01.05 
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3.09 Економіка та організація 

рибогосподарських 

підприємств 

Економіка рибоводного господарства 

Планування виробництва 

3. ПП-09.22 

3. ПП-09.23 

2. ПФ.Д.01.ПР.Р.10.01 

2. ПФ.Д.01.ПР.Р.10.02 

3.ПФ.Д.01.ПР.О.01.01 

3.ПФ.Д.01.ПР.О.01.02 

3.ПФ.Д.01.ПР.О.01.03 

4.ПФ.Д.05.ЗР.Р.02.01 

4.ПФ.Д.05.ЗР.Р.02.02 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.04.04 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.01 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.02 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.03 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.04 

6.ПФ.С.01.ПР.О.02.01 

6.ПФ.С.01.ПР.О.02.02 

6.ПФ.С.01.ПР.О.02.03 

6.ПФ.С.01.ПР.О.02.04 

6.ПФ.С.01.ПР.О.03.01 

6.ПФ.С.01.ПР.О.03.02 

6.ПФ.С.01.ПР.О.03.03 

6.ПФ.С.01.ПР.О.03.04 

7.ПФ.С.01.ПР.Р.04.01 

7.ПФ.С.01.ПР.Р.04.02 

7.ПФ.С.01.ПР.Р.04.03 

7.ПФ.С.01.ПР.Р.04.04 

7.ПФ.С.01.ПР.Р.04.05 

7.ПФ.С.01.ПР.Р.04.06 

3.ПФ.Д.01.ПР.О.03.01 

3.ПФ.Д.01.ПР.О.03.02 

4.ПФ.Д.05.ЗР.Р.01.01 

4.ПФ.Д.05.ЗР.Р.01.02 
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3.10 Менеджмент і маркетинг в 

рибництві 

Предмет та сфера компетенції управління і збуту 

Технологія менеджменту 

Товар як елемент маркетингу 

Цінова політика 

Соціально психологічні елементи керівництва 

Процес формування та функціонування 

оперативної системи 

3. ПП-10.24 

3. ПП-10.25 

3. ПП-10.26 

3. ПП-10.27 

3. ПП-10.28 

3. ПП-10.29 

 

2.ПФ.Д.01.ПР.Р.09.01 

3.ПФ.Д.02.ПР.О.04.01 

3.ПФ.Д.02.ПР.О.04.03 

3.ПФ.Д.02.ПР.О.04.05 

3.ПФ.Д.02.ПР.О.04.06 

3.ПФ.Д.02.ПР.О.04.07 

3.ПФ.Д.02.ПР.О.04.08 

3.ПФ.Д.04.ПР.Р.14.01 

3.ПФ.Д.05.ПР.О.015.01 

3.ПФ.Д.05.ПР.Р.017.01 

3.ПФ.Д.05.ПР.Р.017.02 

4.ПФ.Д.05.ЗР.Р.03.01 

7.ПФ.С.01.ПР.О.02.01 

7.ПФ.С.01.ПР.О.02.02 

7.ПФ.С.01.ПР.Р.03.01 

4.ПФ.Д.02.ПР.Р.04.01 

4.ПФ.Д.02.ПР.Р.04.02 

4.ПФ.Д.02.ПР.Р.04.03 

4.ПФ.Д.02.ПР.Р.04.04 

4.ПФ.Д.02.ПР.Р.04.05 

4.ПФ.Д.02.ПР.Р.04.06 

4.ПФ.Д.02.ПР.Р.04.07 

4.ПФ.Д.02.ПР.Р.04.08 

3.11 Водна мікробіологія, санітарія 

та гігієна в рибництві 

Загальна мікробіологія 

Токсикологія  

Санітарія 

3. ПП-11.30 

3. ПП-11.31 

3. ПП-11.32 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.01 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.14 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.05 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.06 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.13.07 

3.12 Охорона праці Правові та організаційні питання охорони праці 

Основи фізіології гігієни праці та виробничої 

санітарії 

Основи техніки безпеки 

3. ПП-12.33 

3. ПП-12.34 

 

3. ПП-12.35 

6.ПФ.С.02.ПР.О.05.01 

6.ПФ.С.02.ПР.О.05.02 

6.ПФ.С.02.ПР.О.05.03 

6.ПФ.С.02.ПР.О.05.04 
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  Пожежна безпека 

Безпека виробничих процесів 

3. ПП-12.36 

3. ПП-12.37 

6.ПФ.С.02.ПР.О.05.05 

6.ПФ.С.02.ПР.О.05.06 

6.ПФ.С.02.ПР.Р.07.01 

6.ПФ.С.02.ПР.Р.07.02 

 Практика    

3.13 Навчальна практика Предметна практика для отримання первинних і 

професійних навичок 

Практика для отримання робітничої професії 

Рішення виробничо-ситуаційних задач 

3. ПП-13.38 

 

3. ПП-13.39 

3. ПП-13.40 

2. ПФ.Д.01.ПП.О.07.05 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.01.04 

5.ПФ.С.01.ПР.Р.01.03 

 

3.14 Технологічна практика Ознайомлення з господарством 

Організація рибоводно-технологічних процесів 

господарства 

Заходи охорони праці і навколишнього середовища 

3. ПП-14.41 

3. ПП-14.42 

 

3. ПП-14.43 

 

3.15 Переддипломна практика Загальна і технічна характеристика господарства 

Облік і звітність виробничої діяльності 

Економіка, організація і планування господарства 

3. ПП-15.44 

3. ПП-15.45 

3. ПП-15.46 

 

3. Цикл дисциплін самостійного вибору навчального закладу 

4.01 Бухгалтерський облік 

рибогосподарських 

підприємств 

Основи бухгалтерського обліку 

Бухгалтерський фінансовий облік у рибоводних 

господарствах 

4. ДСВ-01.01 

4. ДСВ-01.02 

 

3.ПФ.Д.04.ПР.О.08.01 

3.ПФ.Д.04.ПР.О.08.02 

3.ПФ.Д.04.ПР.О.08.03 

3.ПФ.Д.04.ПР.О.08.04 

3.ПФ.Д.04.ПР.О.08.05 

3.ПФ.Д.04.ПР.О.08.06 

3.ПФ.Д.04.ПР.О.08.07 

3.ПФ.Д.04.ПР.О.08.08 

3.ПФ.Д.04.ПР.О.08.09 

4.02 

 

Основи стандартизації 

продукції аквакультури 

Загальна характеристика стандартизації і її завдання 

Вимоги стандартів до продукції аквакультури 

4. ДСВ-02.03 

4. ДСВ-02.04 

 

4.03 Управління маломірними 

суднами 

Суднові потужні двигуни ПТЕ та маневрування 

маломірними суднами 

Основні правові положення та поняття конструкції 

маломірного судна, річкової та морської лоцій 

Основи судноводіння 

4. ДСВ-03.05 

 

4. ДСВ-03.06 

 

4. ДСВ-03.07 
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Додаток Г.  

Розподіл змісту освітньо-професійної програми підготовки, навчальний час за циклами підготовки  

у національних кредитах та кредитах ЕСТS 
 

Цикл 
Навчальні цикли та передбачувані 

результати їх засвоєння 
Перелік дисциплін 

Загальна 

кількість 

годин/нац. 

кредитів 

Кредитів 

ЕСТS 

Коди 

сформованих 

компетенцій 

1 2 3 4 5 6 

ГСЕ 
Цикл гуманітарної та соціально-

економічної підготовки 
    

ГСЕ-01 Нормативна частина  756/14 21  

 

У результаті вивчення 

нормативної частини циклу 

студент повинен знати: основи 

філософських знань, 

правознавство, економічної теорії, 

вітчизняну світову історію, 

культуру  

Вміти використовувати набуті 

знання у професійній діяльності 

Основи філософських знань 54/1 1,5 КЗН-01 

ГСЕ-02  Культурологія 54/1 1,5 
КСО-02, КСО-

04, КСО-05 

ГСЕ-03  Фізичне виховання 162/3 4,5 КСО-11 

ГСЕ-04  
Українська мова за професійним 

спрямуванням  
54/1 1,5 КІ-01, КСО-10 

ГСЕ-05  
Іноземна мова за професійним 

спрямуванням  
216/4 6 КІ-02 

ГСЕ-06  Основи правознавства 54/1 1,5 КЗН-02  

ГСЕ-07  Історія України 54/1 1,5 КЗН-02, КЗП-12 

ГСЕ-08  Соціологія 54/1 1,5 КЗП-15 

ГСЕ-09  Економічна теорія 54/1 1,5 КЗН-02 

  Резерв: 162/3 4,5  

  Разом: 918/17 25,5  
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МПН 
Цикл математичної та 

природничо-наукової підготовки  

  
 

МПН-01 Нормативна частина  675/12,5 18,75  

 

У результаті вивчення 

нормативної частини циклу 

студент повинен знати: 

фундаментальні розділи 

математики у обсязі, достатньому 

для використання математичного 

апарату у фундаментальних 

науках; основи захисту здоров’я 

та життя людини і середовища, 

морфологічні, анатомічні 

особливості рослин та тварин, їх 

фізіологію; будову, хімічні 

властивості основних класів 

органічних та неорганічних 

речовин, їх поширення в природі; 

основи якісного та кількісного 

аналізу; фізичні властивості води, 

причини руху природних вод, 

роль температурного та льодового 

режиму в житті гідробіонтів. 

Вміти використовувати набуті 

знання у професійній діяльності: 

збирати та обробляти 

гідрологічні, гідробіологічні, 

біофізичні дані, працювати з 

визначниками та приладами. 

Комп'терна техніка і програмування 81/1,5 2,25 

КЗН-05, КЗН-04, 

КІ-03, КІ-04, КІ-

05, КСП-13 

МПН-02  
Основи прикладної математики 

54/1 1,5 КЗН-05, КСП-

13, КСО-03 

МПН-03  Неорганічна хімія 54/1 1,5 КЗН-05, КЗН-18 

МПН-04  Аналітична хімія 54/1 1,5 КЗН-05, КЗН-18 
 



 59 

1 2 3 4 5 6 

МПН-05  Органічна хімія 54/1 1,5 КЗН-05, КЗН-18 

МПН-06  
Гідроботаніка 

54/1 1,5 КЗН-05, КЗН-03, 

КЗП-01 

МПН-07  
Зоологія (безхребетних та хордових) 

54/1 1,5 КЗН-05, КЗН-03, 

КЗП-01 

МПН-08  

Гідробіологія 

54/1 1,5 КЗН-05, КЗН-03, 

КЗП-02, КЗП-11, 

КСП-01, КСП-05 

МПН-09  
Основи біофізики 

54/1 1,5 КЗН-05, КСП-

06, КЗП-11 

МПН-10  
Гідрологія і метеорологія 

54/1 1,5 КЗН-05, КЗП-06, 

КЗП-11 

МПН-11  
Основи екології 

54/1 1,5 КЗН-05, КЗП-03, 

КЗП-09 

ПП-13  
Безпека життєдіяльності 

54/1 1,5 КЗН-06, КЗП-14, 

КСО-09, КСО-11 

  Резерв: 270/5 7,5  

  Разом: 945/17,5 26,25  

ПП 
Цикл професійної та практичної 

підготовки   

  
 

ПП-01 Нормативна частина  1377/25,5 38,25  

 

У результаті вивчення норматив-

ної частини циклу студент пови-

нен знати: загальну та спеціальну 

іхтіологію, рибоводні процеси, 

захворювання риб, методику 

гідрохімічного аналізу, основи 

геодезичних досліджень водних 

об’єктів, застосування природо-

охоронного законодавства в галузі 

рибництва. 

Вступ до спеціальності  54/1 1,5 КЗН-06 
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Вміти використовувати набуті 

знання у професійній діяльності: 

іхтіології, рибництва, іхтіопато-

логії, гідротехніки, рибоохорони. 

Володіти навичками менеджменту 

і маркетингу в рибництві основи 

економіки рибогосподарських 

підприємств. 

    

ПП-02  
Іхтіологія (загальна і спеціальна) 

135/2,5 3,75 КЗН-06, КЗП-01, 

КЗП-04 

ПП-03  

Рибництво 

162/3 4,5 КЗН-06, КЗП-02, 

КЗП-07, КЗП-08, 

КЗП-16, КСП-

03, КСП-04 

ПП-04  Іхтіопатологія 81/1,5 2,25 КЗН-06, КЗП-03 

ПП-05  
Гідрохімія 

54/1 1,5 КЗН-06, КЗП-10, 

КЗП-11, КСП-05 

ПП-06  
Рибогосподарська гідротехніка з 

основами геодезії 

81/1,5 2,25 
КЗН-06, КЗП-12 

ПП-07  
Основи рибоохорони та 

рибогосподарське законодавство 

54/1 1,5 
КЗН-06, КЗП-10 

ПП-08  Технічні засоби в аквакультурі 54/1 1,5 КЗН-06, КСП-06 

ПП-09  Економіка та організація 

рибогосподарських підприємств 

81/1,5 2,25 КЗН-07, КСП-

02, КСП-07, 

КПС-11 

ПП-10  
Менеджмент і маркетинг в рибництві 

54/1 1,5 КЗН-07, КЗП-17, 

КСП-10 

ПП-11  
Водна мікробіологія, санітарія та гігієна 

в рибництві 

81/1,5 2,25 КЗН-06, КЗП-05, 

КСП-12 

ПП-12  
Охорона праці 

54/1 1,5 КЗН-06, КЗП-14, 

КСО-05, КСО-09 

ПП-13  Навчальна практика 108/2 3 КЗН-06, КСП-08 
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ПП-14  Технологічна практика  216/4 6 КЗН-06, КСП-08 

ПП-15  Переддипломна практика 108/ 3 КЗН-06, КСП-08 

  Резерв 1080/20 30  

  Разом 2457/45,5 68,25  

  Всього нормативна частина: 2808/52 78  

  Вибіркова частина: 1512/28 42  

  В т.ч. по циклах:    

  ГСЕ 162/3 4,5  

  МПН 270/5 7,5  

  ПП 1080/20 30  

  Максимальний навчальний час 4320/80 120  
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Додаток Д 

 

Нормативні форми державної атестації осіб, які навчаються 

у вищих навчальних закладах. 

 

Нормативні форми державної атестації, що використовуються для встановлення рівня опанування особами, які навчаються у вищих 

навчальних закладах, відповідних змістових модулів: 

 

 

Комплексний державний екзамен – Гідробіологія; Іхтіологія (загальна і спеціальна); Рибництво; Іхтіопатологія; 

Економіка та організація рибогосподарських підприємств; Менеджмент і маркетинг в рибництві 
(шифр и  з міст ових мо д улів ,  що виносяться  на  д ер жавн у атес тац ію)  

 

 

2. МПН-08.31 

2. МПН-08.32 

3. ПП-02.03 

3. ПП-02.04 

3. ПП-02.05 

3. ПП-03.06 

3. ПП-03.07 

3. ПП-04.08 

3. ПП-04.09 

3. ПП-09.22 

3. ПП-09.23 

3. ПП-10.24 

3. ПП-10.25 

3. ПП-10.26 

3. ПП-10.27 

3. ПП-10.28 

3. ПП-10.29 

3. ПП-13.38 

3. ПП-13.39 
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закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра». 

16. Наказ Міністерства освіти України від 27.01.07р.58 "Про порядок введення в дію 

переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих 
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навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 

спеціаліста." 

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.07р. № 839 "Про затвердження 

переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих 

навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 

спеціаліста." 

18.  Наказ Міністерства освіти України від 13.07.07р. № 604 "Про порядок введення 

в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у 

вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 

спеціаліста." 

19. Міжнародна Стандартна Класифікація Професій (ISCO - 88: International 

Standard Classification of Occupations/ILO, Geneva). 

20. Наказ Міністерства освіти України від 11.10.07р. № 897 " Про створення 

робочих груп з розроблення галузевих стандартів вищої освіти." 

 


