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Опис дисципліни 

У основі становлення та розвитку людини як виду мисливствознавство 

– вистежування, переслідування з метою здобування і власне здобування 

диких звірів і птахів з дотриманням певних правил. Із зростанням 

народонаселення виникла потреба у збільшенні продуктів харчування, 

промислових товарів. Поряд з виникненням та розвитком сільського 

господарства, тваринництва, розвивалося і мисливство, виникло 

мисливствознавство – наука про основи та способи ведення мисливського 

господарства на засадах раціонального невиснажливого і безперервного  

природокористування та охорони природи. 

Сучасне мисливське господарство становить окрему галузь  народного 

господарства, яка функціонує у двох напрямках – рекреаційному та 

утилітарному (забезпечення потреб у хутровині, м’ясній продукції, 

лікарській, парфумерній сировині тощо). 

М’ясо диких звірів і птахів містить велику кількість повноцінних 

білків, мінеральних солей, мікроелементів, ферментів та вітамінів, і, як 

наслідок, є значно кориснішим за м’ясо свійських тварин. Поряд з цим, 

мисливські тварини є  невід’ємним компонентом  будь-яких екосистем, 

приймають активну участь у їх функціонуванні. 



Навчальна дисципліна “Мисливствознавство” займає центральне місце  

у підготовці фахівця мисливського господарства, є важливою складовою 

частиною професійної підготовки спеціаліста лісового господарства. 

 

Структура курсу  

Години  

(лек./пр.) 

Тема Результати навчання Завдання 

3/2 Модуль 1.     

Тема 1. Вступ. Основні 

поняття і терміни  

Мета і завдання дисципліни. 

Вивчення  біології, екології, етології, 

кількісних вікових і статевих 

співвідношень в популяціях 

мисливських тварин як основа 

керування їх станом і структурою 

населення. Вивчення характеристик 

та методів оцінки якості мисливських 

угідь, обліку мисливських ресурсів, 

принципів організації мисливсько-

господарської діяльності, основ 

біотехнії, мисливського 

собаківництва, зброї, техніки 

добування мисливських тварин, 

технології переробки мисливської 

продукції,  правил безпеки, охорони 

тварин як основ ведення 

мисливського господарства.  

Тести, 

питання 

4/2 Тема 2. Мисливські 

ресурси України. 

Еколого-біологічна 

характеристика 

основних видів 

мисливських тварин 

характеристика основних видів 

мисливських тварин  

Загальна характеристика  

мисливських ресурсів. Біологія та 

етологія  мисливських тварин, 

особливості поширення, динаміка  

чисельності. 

Мета і одиниці обліку. Біологічні, 

географічні, статистичні, 

організаційні основи обліку 

мисливських тварин. Облік ратичних 

і хижих тварин, зайцеподібних, 

мисливських комахоїдних і гризунів. 

Облік борової дичини і водоплавних 

птахів. Повидові методики обліків 

мисливських тварин. Анкетно-

опитові методи обліку. Повнота і 

точність обліку. Обробка 

мисливських ресурсів. Оптимальна 

щільність мисливських тварин, 

оптимальна ємкість мисливських 

угідь. 

Тести, 

питання 

8/2 Тема 3. Класифікація та Поняття про мисливські угіддя, їх Тести, 



бонітування 

мисливських угідь. 

класифікацію і бонітування. Біотоп 

як мисливське угіддя. Кормові і 

захисні властивості мисливських 

угідь, їх сезонна динаміка. Вплив на 

територіальний розподіл тварин в 

угіддях  особливостей структури 

ландшафту, рослинного покриву, 

його мозаїчності, гідрологічних, 

кліматичних, погодних та інших 

факторів середовища. Особливості 

розташування, пересування і 

кормоздобування мисливських 

тварин в угіддях у різні пори року у 

горах і на рівнині. Зміна структури 

мисливських угідь під впливом 

господарської діяльності людини. 

питання 

4/12 Тема 4. Основи 

біотехнії  

Предмет і завдання 

Загальні положення та екологічні 

основи проведення біотехнічних 

заходів у мисливських угіддях. 

Тести, 

питання 

4/4 Тема 5. Основи 

звірівництва та 

дичинорозведення  

Дичинорозведення та звірівництво. 

Бонітування тварин, формування 

племінного поголів’я. Техніка 

напіввільного і кліткового 

утримання, догляду і розведення 

тварин. Доместикація диких тварин. 

Акліматизація і реакліматизація. 

Пантове оленярство. Ставкове 

рибництво. 

Тести, 

питання 

4/4 Тема 6. Методи 

здобування 

мисливських тварин.  

Організація індивідуального та 

групового полювання. Індивідуальне 

полювання. Вистежування. 

Полювання за сніговим слідом. 

Полювання із засідок. Полювання 

відвертанням уваги. Полювання на 

норних звірів. Групове полювання. 

Загін диких кабанів. Нагінне 

полювання. Особливості полювання 

на водоплавних, біляводних і 

борових птахів. Види та способи 

полювання, дозволені в Україні. 

Мисливство на радіаційно 

забруднених територіях. Полювання 

з ловчими птахами. Полювання з 

фото – і телекамерою. Сучасна 

техніка і технологія полювання у 

світі. Техніка безпеки на полюванні. 

Тести, 

питання 

3/4 Тема 7. Мисливська 

зброя. Основи 

мисливського 

собаківництва  

Холодна мисливська зброя. Історія 

розвитку вогнепальної мисливської 

зброї. Класифікація сучасної 

мисливської зброї. Рушниці з 

відкидними стволами. Рушниці з 

невідкидними стволами. Мисливські 

Тести, 

питання 



боєприпаси. Приладдя до 

мисливської зброї. Пристрілка 

рушниці. Зберігання та догляд. 

Екіпіровка та спорядження мисливця.  

Самолови і капкани. 

Історія розвитку мисливського 

собаківництва. Походження 

мисливських собак. Анатомія і 

фізіологія. Шкірний покрив. Породи 

мисливських собак: хорти, лайки, 

гончаки, нормі, лягаві, спаніелі. 

Утримання і годівля мисливських 

собак. Методи тренування. 

Кінологічні висновки. Полювання з 

мисливськими собаками. 
 

Літературні джерела  

Базова 

1.  Бондаренко В.Д. Біотехнія. – Львів, ІЗМН. – ч.1., 1998. – 260 с. 

2.  Бондаренко В.Д. Біотехнія. – Львів, ІЗМН. – ч.2., 2002. – 352 с. 

3.  Банников А.Г., Успенский С.М. Охотничье-промисловые звери и 

птици СССР.- М.: Лесн. пром-сть, 1973. – 166 с. 

4.  Бондаренко В.Д., Делеган І.В., Кьогалмі Т та ін. Мисливська 

зброя, полювання, ведення мисливського господарства. – К.: НМКВО, 1993. – 

120с. 

5.  Бондаренко В.Д., Делеган І.В., Татаринов К.А. та ін. 

Мисливствознавство. – К,: НМКВО, 1993. – 200 с. 

6.  Бондаренко В.Д., Делеган І.В., Татаринов К.А. Мисливська 

зброя, полювання, ведення мисливського господарства. – К.: НМК ВДО, 

1993.-120 с. 

7.  Кузнецов Б.А. Биотехнические мероприятия в охотничьем 

хозяйстве.- М.,:Экономика, 1974.- 238 с. 

8. Мисливствознавство : навчальний посібник / [укл. А. І. Гузій, І. 

Д. Іванюк, В. М. Кусік, П. Б. Хоєцький]. – Харків : Мачулін, 2017. – 276 с. 

Частина перша 

9. Мисливствознавство: навчальний посібник / [укл. А.І. Гузій, І.Д. 

Іванюк, В.М. Кусік]. – Харків: Мачулін, 2018. – 254 с. Частина друга 



 

 

 

 

Допоміжна 

10. Бродов В., Викторов В. Скорняжное дело., -М.: Воскресенье, 1993.-336 

с. 

11. Букатевич Ю.В. Мисливське собаківництво. – К.: Урожай, 1993.- 174 с. 

12. Бондаренко В.Д., Делеган І.В., Рудишин М.П. Мисливські трофеї. Навч. 

посібник.-К.: НМКВО, 1996.-127 с. 

13. Бондаренко В.Д., Мазепа В.Г., Хоєцький П.Б. Мисливська кінологія. – 

Львів: Афіша, 2002.-159 с. 

14. Данилов Д.Н., Русанов Я.С., Раковский А.С.. та ін. Основы 

охотоустройства. – М.: Лесн. пром-сть, 1966.-327 с. 

15. Доппельмаир Г.Г., Мальчевский А.С.. Новиков Г.А., Фалькэнштейн 

Б.Ю. Биология лесных птиц и зверей.- М., Высшая школа: 1966.-403 с. 

16. Дементьев В.И. Основы охотоведения.- М.: Лесн. пром-сть, 1971. – 232 

с. 

17. Емцова И.К. Товароведение промышленных товаров. – М..: Экономика, 

1981.-320 с. 

18. Дежкин В.В. Охота и охотничье хозяйство мира. –М., 1983. – 367 с. 

19. Зимний маршрутный учет охотничьих животных. Сб. науч.трудов 

ЦНИЛ Главохоты РСФСР._М., 1983.-236 с. 

20. Зайцев А.Г., Брусова З.А., Полякок К.С. Звероводство.-К.: Урожай, 

1984.-120 с. 

21. Злобин Б.Д. Подкормка диких животных.-М., 1985.-144 с. 

22. Заславский М.А. Экологическая экспозиция в музее. – Л.: Наука, 1986.-

320 с. 

23. Ильина Е.Д., Соболев А.Д. Звероводство.-М.: Агропромиздат, 1990.-

271 с. 



24. Кузнецов Б.А Дичерозведение.- М.: Лесн. пром-сть, 1972.-184 с. 

25. Колосов А.М., Лавров Н.П., Наумов С.П. Биологи промыслово-

охотничьих зверей СССР.-М.: Высшая школа, 1979.-416 с. 

26. Кузякин В.А. Охотничья таксация. М.: Лесн. пром-сть, 1979.-198 с. 

27. Ларин С.А. Учет численности охотничье-промыловых животных.-М., 

1954.-96 с. 

28. Методы учета охотничьих животных в лесной зоне. – М., 1973.-250 с. 

29. Макридин В.П., Верещагин Н.К., Тарянников В.И. та ін. Крупные 

хищники и копытные звери.-М..: Лесн. пром-сть, 1978.-295 с. 

30. Марканов Н.А. Охотничьи собаки.- Ташкент-Мехнат: Мехнат, 1993.-

189 с. 

31. Настанови з упорядкування мисливських угідь.-К., 2002.-112 с. 

32. Павлов Б.К. Управление популяциями охотничьих животных.-М., 

1989.-140 с. 

33. Роскопф И. Охотничьи трофеи и изделия. –М.: Лесн. пром-сть, 1984.-

127с. 

34. Русанов Я.С. Основы охотоведения.- М.: Физкультура и спорт, 1986.-

160 с. 

35. Татаринов К.А., Владышевский Д.В., Марисова И.В. Лесные птицы, 

звери и охотоведение.- Львов.: Виша школа, 1975.-245 с. 

36. Фандеев А.А., Никольская В.П. Охотничье-промысловые звери и 

трофеи. – М.: Россельхозиздат, 1978.-173с. 

37. Фирсова Н.М., Шаргамов В.Н. Выделка овчин и меха. – Киев: Урожай, 

1992.-206 с. 

38. Харченко М.Н. Охотоведение. – М.: МГУЛ, 2002.-370 с. 

39. Шадура М.В., Шейгас І.М., Гунчак М.С. та ін. Книга мисливця. – 

Львів.: Вища школа,. 1998.-180 с. 

40. Юргенсон П.Б. Охотничьи птицы и звери.-М.: Лесн. пром-сть, 1968.-

308 с. 



41. Юргенсон П.Б. Биологические  основы охотничьего хозяйства в лесах. 

– М., Лесн. пром-сть, 1973. – 176 с. 

 
 

12. Інформаційні ресурси (Інтернет) 
 

www.zoomet.ru – відкрита біологічна бібліотека. 

www.terioshkola. org.ua- сайт Українського теріологічного товариства. 

www.birdlife.org.ua - сайт Українського товариства охорони птахів. 

www, wku. edu/~smimch/marnm/mammfaun.htm - Фауна ссавців світу. 

www.coe.int - сайт Ради Європи з інформацією щодо Бернської 

конвенції. 

www.rada.gov.ua - законодавство на сайті "Верховної Ради України". 

redbook.iatp.org.ua - сайт "Червона книга України". 

www.uoor.com.ua -   Українське   товариство   мисливців   та рибалок. 

www.huntingukraine.com/content/view/628/ -   портал для мисливців та 

рибалок 

www.cic-wildlife.org/uploads/media/cic_flyer_ru_fmal.pdf Міжнародні 

мисливські організації. 

www.hunter.ru/index.php?start_from=154&ucat=&archive=&subaction=&i

d=&— все   про мисливство, російський мисливський портал. 

www.cic-wildlife.org/uploads/media/cic_flyer_ru_fmal.pdf глобальне 

партнерство для стабільного мисливства. 

www.mooir.ru — московське товариство мисливців і рибалок. 

www.lenohota.spb.ru/-   санкт-петербургське товариство мисливців та 

рибалок. 

https://ssl.molotok.ru/13502_literatura.html- мисливська література. 

www.lowiecpolski.pl - часопис польських мисливців і рибалок. 

www.myslivost.cz - чеський мисливський часопис. 

www.myslivost.cz/vystavy/kynologicke.asp  – виставки 

мисливських собак 

www.myslivost.wz.cz/- мисливська література. 

http://www.terioshkola/
http://www.birdlife.org.ua/
http://www.coe.int/
http://www.rada.gov.ua/
http://redbook.iatp.org.ua/
http://www.uoor.com.ua/
http://www.huntingukraine.com/content/view/628/
http://www.cic-wildlife.org/uploads/media/cic_flyer_ru_fmal.pdf
http://www.hunter.ru/index.php?start_from=154&ucat=&archive=&sub
http://www.cic-wildlife.org/uploads/media/cic_flyer_ru_fmal.pdf
http://www.lenohota.spb.ru/
https://ssl.molotok.ru/13502_literatura.html
http://www.myslivost.cz/vystavy/kynologicke.asp
http://www.myslivost.wz.cz/


www.myslivost.inshop.cz/- мисливські товари. 

www.silvarium.cz/myslivost/- чеський лісомисливський портал. 

https://ssl.molotok.m/17573_strelba_a_myslivost.html стрільба. 

www.myslivost.estranky.cz/— чеське товариство мисливців. 

www.myslivost.xf.cz/- все, що стосується полювання. 

www.prolov.com— виробник мисливських веж, біотехнічних споруд і 

обладнання. 

www.cms.int - сайт Боннської конвенції. 

www.cites.org - сайт Вашингтонської конвенції (CITES). 

www.ramsar.org - сайт Рамсарської конвенції. 

www.biodiv.org - сайт Конвенції про біологічне різноманіття. 

 

Політика оцінювання  

 Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із 

порушення термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу 

оцінку (-10 балів).   

 Політика щодо академічної доброчесності: Усі матеріали проету 

перевіряються на академічну благочесність. Списування під час 

контрольних робіт заборонені. 

 Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обовязковим 

компонентом оцінювання, за яке нараховується бали за теми. За 

об’єктивних причин (підтверджених документально) дозволяється 

перескладання 

Оцінювання 

Поточне тестування та самостійна робота 
Залік Сума 

30 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

10 10 10 10 10 10 10 

Т1.1, Т1.2 … Т3.1 – теми змістових модулів. 

МКР 1, МКР 2 – модульні контрольні роботи 

Шкала оцінювання студентів: 

Оцінка ЄКТС Бали  Зміст  

А 90-100 відмінно   

В 82-89 добре  

С 74-81 добре 

http://www.myslivost.inshop.cz/
http://www.silvarium.cz/myslivost/
https://ssl.molotok.m/17573_strelba_a_myslivost.html
http://www.myslivost.estranky.cz/
http://www.myslivost.xf/
http://www.prolov.com/
http://www.cms.int/
http://www.cites.org/
http://www.ramsar.org/
http://www.biodiv.org/


D 64-73 задовільно  

E 60-63 достатньо  

FX 
35-59 незадовільно з можливістю повторного 

складання 

F 
1-34 незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 


