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1. Мета дисципліни – сформувати у студентів уявлення про історію та сучасні тенденції світової 
та регіональної специфіки ведення мисливського господарства, а також про методи управління 
мисливськими господарствами та раціональне використання мисливських ресурсів. 
 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Загальна екологія та неоекологія», «Екологія 
тварин», «Ландшафтна екологія», «Картографічні методи в екології» та проходження 
навчальної практики з екології тварин. 

2. Вміння самостійно аналізувати фахову літературу, тексти законів, робити розрахунки 
та користуватися комп’ютерними програмами.  

3. Проводити елементарні дослідження та аналіз отриманих результатів. 
 
3. Анотація навчальної дисципліни 
Навчальна дисципліна «Мисливствознавство» є дисципліною вільного вибору студентів. В рамках 
дисципліни студенти мають можливість ознайомитися з основами ведення мисливського 
господарства в Україні та різних країнах світу, методами ведення мисливських господарств, а 
також з правовими аспектами раціонального використання мисливських тварин.  
 
4. Завдання (навчальні цілі):  

Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти), 
галузь знань 10 «Природничі науки», спеціальність 101-Екологія дисципліна забезпечує набуття 
студентами таких компетентностей:  
інтегральної: 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері 
екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, що передбачає застосування 
основних теорій та методів наук про довкілля, які характеризуються комплексністю та 
невизначеністю умов; 
загальних:  
ЗК02. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
фахових: 
ФК21. Здатність обґрунтовувати необхідність та розробляти заходи, спрямовані на збереження 
ландшафтно-біологічного різноманіття та формування екологічної мережі; 
ФК23. Здатність до використання сучасних інформаційних ресурсів для екологічних досліджень; 
ФК30. Оцінювати, прогнозувати та контролювати процеси у популяціях. 

Програмними результатами навчання є: ПР06. Виявляти фактори, що визначають 
формування ландшафтно-біологічного різноманіття; ПР08. Уміти проводити пошук інформації з 
використанням відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень; ПР10. Уміти 
застосовувати програмні засоби, ГІС-технології та ресурси Інтернету для інформаційного 
забезпечення екологічних досліджень; ПР14. Уміти доносити результати діяльності до 
професійної аудиторії та широкого загалу, робити презентації та повідомлення; ПР29. 
Розраховувати статичні та динамічні параметри популяцій. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(1: знати; 2: вміти; 3: комунікація;  
4: автономія та відповідальність) 

Форми 
викладання і 

навчання 

Методи 
оцінювання  

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати різноманіття та екологічні особ-
ливості мисливських тварин, а також 
специфіку функціонування мислив-
ських господарств 

Лекція, 
практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульні 
контрольні 

роботи 

25 

1.2 Знати основні нормативно-правові 
акти України в галузі мисливство-
знавства 

Лекція, 
практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульні 
контрольні 

роботи 

25 

2.1 Вміти формувати оптимальні підходи 
до організації раціонального мислив-
ського господарства 

Лекція, 
практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульні 
контрольні 

роботи, 
оцінювання 

презентації / 
доповіді/задач 

20 

2.2 Вміти аналізувати раціональне кори-
стування мисливськими тваринами з 
точки зору вимог екологічного зако-
нодавства 

Лекція, 
практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульні 
контрольні 

роботи, 
оцінювання 

презентації / 
доповіді/задач 

20 

3.1  Проводити представлення проектів та 
результатів досліджень, обговорювати 
їх з аудиторією 

Лекція, 
практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Оцінювання 
презентації / 

доповіді 

5 

4.1  Планувати наукові дослідження 
мисливських тварин 

Лекція, 
практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Оцінювання 
презентації / 

доповіді 

5 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання 

Результати навчання дисципліни  
(код) 

Програмні результати  
навчання (назва) 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 4.1 

ПР06. Виявляти фактори, що визначають формування 
ландшафтно-біологічного різноманіття. 

+  + +  + 

ПР08. Уміти проводити пошук інформації з використанням 
відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень. 

 + + +  + 

ПР10. Уміти застосовувати програмні засоби, ГІС-технології 
та ресурси Інтернету для інформаційного забезпечення 
екологічних досліджень. 

   +  + 

ПР14. Уміти доносити результати діяльності до професійної 
аудиторії та широкого загалу, робити презентації та 
повідомлення. 

    +  

ПР29. Розраховувати статичні та динамічні параметри 
популяцій. 

+  + +  + 

 
 

7. Схема формування оцінки. 
 

7.1 Форми оцінювання студентів:  
 

- семестрове оцінювання:  
1. Модульна контрольна робота 1: РН 1.1-2.2  – 30 / 15 балів. 
2. Модульна контрольна робота 2: РН 1.1-2.2  – 30 / 15 балів. 
3. Презентації / доповіді/ задачі: РН 2.1-4.1 – 40 / 20 балів. 
 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 
Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами 
навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються. 

Обов’язковим для отримання позитивної  підсумкової оцінки (60 балів і вище та 
«зараховано») є відпрацювання всіх практичних робіт. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 
 
7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться по завершенні тематичних лекцій з Розділів 
1 і 2 відповідно.  

Оцінювання практичних робіт здійснюється упродовж семестру під час проведення 
практичних занять. 
 
7.3 Шкала відповідності оцінок 
 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 
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8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план занять 
 

№ 
п/п 

Номер і назва  теми 

Кількість годин 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

ак
-

ти
ч

н
і 

C
/P

 

К
он

-
су

л
ь

т.
 

Розділ 1. Таксономічне різноманіття та екологічні особливості мисливських тварин, 
мисливські угіддя та господарства 

1.  
Вступ. Мисливствознавство: основні поняття та прикладні 
аспекти. Історія та розвиток мисливствознавства. 

2    

2.  
Мисливські тварини України, їх різноманіття, екологічні та 
поведінкові особливості. 

4 4   

3.  Підходи і принципи ведення мисливського господарства. 4 2   

4.  
Мисливських угіддя та основні аспекти, які визначають їх 
вибір, організацію та функціонування. 

4 2   

5.  Прикладні аспекти мисливствознавства.  2 4   
6.  Інвентаризація мисливських ресурсів. 2 2   

7.  
Тваринний світ України: його різноманіття, специфіка 
географічного розповсюдження представників різних 
таксономічних груп і особливості мисливських видів. 

  24  

8.  
Законодавство України, яке нормує функціонування 
мисливських господарств. 

  20  

Консультації    1 
Модульна контрольна робота 1  2  

 
Розділ 2. Мисливські ресурси: охорона та раціональне користування 

9.  
Полювання: дозволене законодавством спорядження та 
обладнання. 

4 4   

10.  Типи та напрямки мисливства у різних країнах світу. 4 4 
 

 

11.  
Документи та дозволи на полювання в Україні та інших країнах 
світу. 

2 2   

12.  Тварини, яких люди використовують під час полювання. 2 2   
13.  Охорона та раціональне використання мисливських тварин. 2 2   

14.  
Тварини Червоної книги України. Законодавство, яке захищає 
червонокнижні види. Причини та специфіка внесення 
мисливських видів у Червону книгу України.  

  20  

15.  Облік різних мисливських тварин.   20  

Консультації    1 

Модульна контрольна робота 2  2  
 

ВСЬОГО 32 32 84 2 

 
Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 
Лекції – 32 год. 
Практичні – 32 год.  
Самостійна робота – 84 год. 
Консультації – 2 год. 
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9. Рекомендовані джерела: 
 
Базові: 

1. Закон України "Про мисливське господарство та полювання" – [Електронний ресурс: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1478-14#Text] 

2. Закон України "Про тваринний світ" – [Електронний ресурс: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14#Text] 

3. Червона книга України. Тваринний світ – [Електронний ресурс: https://redbook-ua.org/] 
4. Боднаренко В.Д., Делеган І.В., Татаринов К.А. та ін. Мисливствознавство. Навч. посібник. – 

К.: НМК ВО, 1993. – 200 с. 
5. Бондаренко В.Д., Делеган І.В. та iн. – Мисливська зброя, полювання, ведення мисливського 

господарства. – К.: НМК ВО, 1993. – 120 с. 
6. Бондаренко В.Д., Делеган І.В., Соловій І.П., Рудишин М.П. Облік диких тварин. – Львів: 

УкрДЛТУ, 1989. – 66 с. 
7. Екологічне право України. Особлива частина : навч. посіб. / [О. М. Шуміло (кер. авт. кол.), 

І. В. Бригадир, В. А. Зуєв та ін.] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – 2-ге вид., 
змін. / за заг. ред. О. М. Шуміла. – Харків, 2017. – 384 с. 

8. Новіцький Р. О., Домніч В. І. Основи мисливствознавства: Навч. посібник. – Д.: Артлогос, 
2011. – 72 с. 

 
Додаткові: 

1. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» – [Електронний 
ресурс: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12/conv#Text] 

2. Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» – [Електронний ресурс: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15#Text] 

3. Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних 
біоресурсів» – [Електронний ресурс: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3677-17#Text] 

4. Наказ Міністерства екології  та природних ресурсів України України «Про встановлення 
Норм відстрілу інших мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду, 
у сезон полювання 2019/2020 років» – [Електронний ресурс: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0598-19#Text] 

5. Єрофєєв Б.В. Екологічне право України .– М.: Юрист, 1996. – 51 с. 
6. Мазовер А. П. Охотничьи собаки. – 2-е изд. – М.: Агропромиздат. 1985. – 239 с. 
7. господарства. – Львів, 1987. – 182 с. 
8. Царик Й. В. Популяційна екологія. Керування популяціями. – Львів: Видавничий центр 

ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 100 с. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1478-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14
https://redbook-ua.org/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12/conv
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3677-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0598-19



