
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«МИСЛИВСЬКІ ГОСПОДАРСТВА ТА НАЦІОНАЛЬНІ 

ЗАПОВІДНИКИ» 

для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» зі спеціальності  

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

 

Місце дисципліни в навчальному плані – вибіркова частина, цикл 

професійної підготовки. 

Загальний обсяг дисципліни: 120 годин, 4 кредити ЄКТС. 

Мета навчальної дисципліни: 

Розуміти технологію формування мисливських господарств та 

заповідників. Забезпечення туризму та примноження природних запасів. 

Освоїти природоохоронні заходи, направленні на зміцнення реміз. 

Організовувати території мисливських господарств та розробляти заходи 

охорони природи. Забезпечувати вирощування дичини, організовувати 

полювання. Проводити охорону та підгодівлю мисливських тварин і птахів. 

Виконувати роботи по штучній гніздівлі мисливських птахів 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Мисливська фауна України та заходи її примноження 

Тема 2. Мисливські птахи та забезпечення їх відтворення  

Тема 3.Рекомендації щодо ведення мисливського господарства. 

Тема 4. Хутрові мисливські тварини. Організація та правила полювання  

Тема 5. Кормові ресурси лісу та особливості їх використання для 

підгодівлі мисливських тварин. 

Тема 6. Організація штучної гніздівлі мисливських птахів та підгодівлі 

мисливських тварин  

Тема 7. Профілактичні заходи для мисливських тварин і охорона 

довкілля 

Тема 8. Єгерські господарства та організація мисливського туризму 



У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти будуть 

сформовані наступні компетентності: 

Загальні компетентності: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу з метою 

примноження мисливських тварин і птиці; 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

мисливствознавства; 

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності охорони мисливських угідь; 

- здатність проведення на відповідному рівні досліджень чисельності 

мисливського поголів’я; 

- здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня; 

- здатність працювати в команді мисливців та природоохорони; 

- здатність працювати автономно; 

- здатність приймати обґрунтовані рішення збереження фауни. 

Спеціальні предметні компетентності: 

- здатність дотримуватися правил техніки безпеки при полюванні та 

створенні кормових запасів і штучної гніздівлі; 

- здатність використовувати технічні засоби при виготовленні штучних 

гнізд, кормових майданчиків; 

- здатність володіти знаннями про нормовану годівлю мисливських 

тварин та  птахів; 

- здатність застосовувати знання під час забезпечення поживними 

речовинами при підгодівлі кормами та підтримання мінерального 

балансу у створенні солонців та гравелищ; 

- здатність оволодівати сучасними знаннями з технології заготівлі та 

використання кормів в годівлі мисливських тварин та птиці; 

- здатність проводити дослідження по визначенню можливості 

відтворення мисливської фауни в загонах і воль’єрах. 



Результати навчання: 

- проводити визначення чисельності представників мисливської фауни на 

певних територіях; 

- визначати місця гніздівлі мисливських птахів та забезпечення їх 

охорони; 

- визначати вміст поживних речовин у природних кормових засобах і 

забезпечувати повноцінність додатковими мінеральними сполуками; 

- визначати вміст сирої клітковини в кормах; 

- проводити дослідження з визначення шкідників мисливських тварин та 

підтримання оптимального ареалу; 

- визначати наявність збудників захворювань мисливських тварин та 

організовувати профілактику хвороб; 

- складати кормові баланси за основними потребами в поживних 

речовинах мисливських тварин; 

- забезпечувати ефективне використання мисливських собак з метою 

гуманного поводження з тваринами при відшукуванні і використанні 

підранків під час полювань.  

Основними формами засвоєння навчального матеріалу з дисципліни є 

лекції, практичні заняття та самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю  – залік. 


