
 

 

  

Звернення до абітурієнта 

Дорогий друже! 
На сьогодні людство досягло такого рівня 

використання природних багатств, який 

неминуче призведе до катастрофічних 

наслідків. Тому зараз найактуальнішим 

питанням є стратегічна зміна пріоритетів у бік 

збалансованого раціонального використання 

природних ресурсів. Невиснажливе комплексне 

природокористування здатне задовольнити 

будь-які потреби людини, але для цього необхідні 

глибокі ґрунтовні знання, яких ти зможеш 

набути під час навчання на нашій кафедрі. 

Сьогодні на кафедрі здійснюється 

підготовка за напрямом підготовки «Водні 

біоресурси та аквакультура». 

Під час навчання на кафедрі ти отримаєш 

можливість закріпити набуті у профільних 

підрозділах підприємств рибницької галузі в яких 

здійснюється практика та стажування, 

підготовка до виконання реальних дипломних 

робіт і проектів. 

Роки навчання на нашій кафедрі стануть 

яскравим етапом Вашого життя. При бажання 

можна вдало поєднати відмінне навчання та 

приємне позанавчальне життя. До ваших послуг 

на факультеті працюють наукові гуртки та 

спортивні секції, студенти беруть активну 

участь у художній самодіяльності, можуть 

безкоштовно відпочивати на університетській 

базі відпочинку на березі Чорного моря. 

Найкращі студенти мають змогу пройти 

стажування у провідних навчальних закладах та 

виробництвах закордонних країн. 

 

Запрошуємо до навчання на нашій 

кафедрі!!! 

 

З повагою, завідувач 

кафедрою, професор  Шерман І.М. 

Освітня концепція  

Кафедра Водних біоресурсів та аквакультури факультету 

рибного господарства та природокористування Херсонського 

державного аграрного університету є першим і провідним 

центром на Україні щодо підготовки фахівців для 

рибогосподарської галузі. Кафедра функціонує у складі 

навчально-виробничого комплексу, який додатково включає 21 

філії на виробництві. Така інфраструктура дозволяє 

забезпечити поглиблену теоретичну і практичну підготовку 

фахівців, яка здійснюється на основі сучасних стандартів 

освіти, що відповідають міжнародним вимогам. 

 
Пріоритетними напрямками навчального процесу за 

спеціальністю «Водні біоресурси» є: 

 Вивчення закономірностей формування і функціонування 

гідроескосистем; 

 Засвоєння науково обґрунтованих методів визначення 

біопродукційного потенціалу водойм та основ 

ресурсозбереження та раціонального використання 

гідробіоресурсів; 

 Вивчення основ і набуття відповідної практики в галузі 

відтворення і вирощування гідробіонтів. 

Професорсько-викладацький склад 

Викладення програмних дисциплін здійснюється 

висококваліфікованим колективом викладачів кафедри, у складі 

якої працюють 2 професори, докторів наук і 10 доцентів, 

кандидатів наук, 1 старший викладач та 2 асистента.  

Для роботи із студентами постійно залучаються провідні 

фахівці нашої держави, а також зарубіжних країн. 

Такий підхід дозволяє забезпечити на кафедрі високий 

рівень фахової підготовки за спеціальністю. 

Наукова робота  

На кафедрі студент має змогу займатись науковою 

роботою починаючи з першого курсу. Професорсько-

викладацький персонал здійснює керівництво 

науковими дослідженнями студентів за напрямом 

удосконалення технологій відтворення і вирощування 

традиційних і нових об’єктів аквакультури в умовах 

водойм різного походження і цільового призначення. 

На кафедрі функціонують проблемна науково-

дослідна лабораторія оптимізації використання водних 

біоресурсів, ряд філій та баз практик на виробництві, які 

забезпечують наукову роботу студентів практичним 

наповненням. 

  
 

Магістратура 

На кафедрі здійснюється підготовка магістрів за 

спеціальністю «Водні біоресурси» на бюджетній та 

контрактній основі. Випускники мають право займати 

керівні посади та при бажанні залишитись в університеті 

на посаді викладача. 

  

Аспірантура 

Найкращі випускники кафедри мають змогу 

продовжити навчання в очній аспірантурі за 

спеціальностями: «рибництво» та «іхтіологія». До 

заочної аспірантури також рекомендуються кращі 

випускники, які працюють у відповідних установах і 

підприємствах різних форм власності. 



 

На перших трьох курсах студенти вивчають обов’язкові 

нормативні дисципліни трьох циклів: гуманітарні, 

фундаментальні природничі та професійне-орієнтовані 

дисципліни, передбачені освітньо-професійними 

програмами. Одночасно здійснюється поглиблене 

вивчання іноземних мов за професійним спрямуванням. 

Протягом 4 курсів студенти проходять поглиблене 

вивчання фахових дисциплін, дисципліни економічного, 

наукового і управлінського спрямування. Починаючи з 2-го 

року навчання, до них додаються дисципліни спеціалізації. 

Після кожного курсу підготовки передбачені навчальні, 

виробничі та технологічні практики, проходження яких 

здійснюється на філіях кафедри. Безпосередньо на 

підприємствах і установах відповідного фахового 

спрямування, існує можливість проходження практик у 

розвинутих державах Європи. 

Основні філії кафедри на виробництві  

Кафедра має сталі зв’язки з навчальними закладами і 

науково-дослідними установами Росії, Білорусі, Молдови, 

Польщі, Угорщини, Франції, Болгарії, Ізраїлю, США. Фахівці 

кафедри є членами міжнародних науково-виробничих рад, 

приймають участь у розробці міжнародних науково-дослідних 

програм.  

Університетом заключено ряд договорів з провідними 

зарубіжними навчальними закладами та виробничими 

підприємствами, на базі яких кращі студенти можуть 

проходити виробничі практики, стажування за фахом, 

покращувати знання іноземних мов. 

 
Професійні права випускника 

Випускник-бакалавр має право працювати на підприємствах 

будь-якої форми власності, а також в державних установах. Він 

має право продовжувати навчання для здобуття більш високого 

освітньо-кваліфікаційного рівня магістра.  

Випускник-магістр має право працювати на інженерних 

посадах, обіймати управлінські  та керівні посади в 

організаціях, підприємствах та установах, рибогосподарського 

спрямування, обиратися та призначатися на викладацьку та 

наукову роботу. При наявності рекомендації Вченої Ради, він 

має право продовжувати навчання в аспірантурі. 

 

 Херсонський виробничо-експериментальний 

завод по вирощуванню молоді частикових риб; 

 Південне басейнове управління з охорони, 

відтворення рибних запасів та регулювання 

рибальства; 

 Новокаховський виробничо-експериментальний 

рибничий завод; 

 Дніпровський виробничо-експериментальний 

осетровий завод; 

 Херсонська гідробіологічна станція НАНУ тощо. 

 

Міжнародна діяльність  Організація навчального процесу  

Умови навчання 

На кафедрі здійснюється навчання на денному та заочному 

відділеннях, за державним замовленням та за контрактною 

формою. Випускники вищих навчальних закладах І и ІІ рівнів 

акредитації мають змогу навчатися за програмою зі скороченим 

терміном підготовки, або за екстернатною формою. 

 
Зворотній зв’язок 

 

73006 Херсон – 6, вул. Стрітенська, 23, головний навчальний 

корпус ХДАУ 

Телефони: 

Деканат    (0552)42-94-51 

Кафедра водних біоресурсів  

та аквакультури   (0552)26-74-16 

Факс     (0552)42-92-89 

e-mail: dekanat_ref@ukr.net 

Інтернет: http://ksau.ks.ua 

 

 

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Факультет рибного господарства та 

природокористування 

 

 

КАФЕДРА ВОДНИХ 

БІОРЕСУРСІВ ТА 

АКВАКУЛЬТУРИ 
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