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СИЛАБУС ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ  



 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ (ДИСЦИПЛІНУ)  

Мета отримати  теоретичні знання та практичні навики, щодо організації мисливського господарства на підприємствах різних 

форм власності, планування господарської діяльності з розведення мисливських тварин, організації та проведення 

полювання, обліку та інвентаризації мисливських тварин і угідь, підготовці звітів, організації охорони, організації 

біотехнічних заходів, оформлення трофеїв тощо. 

Формат лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Специфічні результати 

навчання і форми їх 

контролю 

 Розуміти і застосовувати особливості теорії та принципи сталого ведення невиснажливого мисливства в Україні 
та світі, процесів функціонування і розвитку мисливського господарства поряд з реалізацією завдань професійної 
діяльності /практичні завдання 

 Оцінювати значимість отриманих результатів досліджень мисливської фауни задля збереження і раціонального 
примноження біорізноманіття та робити аргументовані висновки / практичні завдання  

 Засвоїти теоретичні знання та практичні навички з питань ведення мисливського господарства на підприємствах 
різних форм власності/ практичні завдання 

 Розуміти  і застосовувати  особливості професійної діяльності майбутніх фахівців у розрізі організації, 
планування, діяльності  мисливських господарств та безпосередньо організації та проведення полювання/  
практичні завдання 

Обсяг і форми контролю 3 кредити ЕCTS (90 годин): 12 годин – лекції, 18 годин – практичні заняття, залік 

Вимоги викладача вчасне виконання завдань, активність, командна робота  

Умови зарахування згідно з навчальним планом 

 



 

СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ (ДИСЦИПЛІНИ)  

Модуль 1. Основні положення ведення мисливського господарства України та Світу 

Лекція 1. 
 

 Основні положення ведення 
мисливського господарства 
України та Світу. Мисливські 
тварини України 

Практичне 
заняття 1 

ПЗ 1 

Міжнародні організації мисливців.  
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Біологія, екологія, поведінка та сліди 
життєдіяльності основних мисливських Лекція 2. Поняття мисливські угіддя. 

Методика обліку та 

бонітування угідь та тварин 

ПЗ 2 Ознайомлення з законодавчою та 

нормативною базою щодо 

мисливського господарства України 

Модуль 2. Основи біотехнії. 
Лекція 3. Основи біотехнії. ПЗ 3 Біотехнічні заходи та споруди у 

мисливських господарствах 

СР Кормова база мисливської фауни України 

 

Модуль 3. Мисливська зброя та мисливське собаківництво 

Лекція 4. Мисливська зброя та 

мисливське собаківництво 

ПЗ 4 Особливості будови мисливської 
вогнепальної зброї 

СР Спорядження мисливських набоїв. 
Особливості утримання мисливських собак 

Модуль 4. Особливості полювання на Україні та у світі. 

Лекція 5. Особливості полювання в 

Україні та у світі. 

ПЗ 5 Способи та види полювання дозволені 
в Україні 

СР Дезактивація продукції мисливських ратичних 
тварин. 
Екіпіровка мисливця. 
Оформлення трофеїв полювання. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА ТА МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ  
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1. Горошко В.В. Робоча програма з дисципліни «Мисливство в Україні та світі». 
Харків, 2022.  

2. Горошко В.В. Лісомисливське господарство/Методичні вказівки до 
виконання лабораторних (практичних) робіт. Харків, 2018. С.-78. 

3. Горошко В.В. Лісомисливське господарство/ Навчальний посібник з 
дисципліни «Лісомисливське господарство» для студентів денної та заочної 
форми навчання факультету «Лісове господарство» ‒ Х.: ХНАУ ім. В.В. 
Докучаєва, 2020. С.-170. 

 

 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 

СИСТЕМА БАЛИ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ОЦІНЮЄТЬСЯ 

Підсумкове оцінювання 100 бальна ECTS (стандартна) 
до 70 70% від усередненої оцінки за модулі 

до 30 залік 

Модульне оцінювання 100 бальна сумарна 

до 50 відповіді на тестові питання 

до 30 захист практичних робіт 

до 20 результат засвоєння блоку самостійної роботи 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ ТА ДОБРОЧЕСНОСТІ 

Всі учасники освітнього процесу (в тому числі здобувачі освіти) повинні дотримуватися кодексу академічної доброчесності та  в имог, які прописані 

у положенні «Про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДБТУ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, поважати гідність один 

одного, проявляти доброзичливість, чесність, відповідальність. 

 

 


