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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Комплексні тестові завдання фахової вступної співбесіди   для 

абітурієнтів   спеціальності   205   Лісове   господарство   (освітньо-

професійна   програма «Мисливське господарство»)  розроблені з навчальних 

предметів: «Основи правових    знань»,    «Основи    галузевої    економіки    

та    підприємства», «Інформаційні технології», «Охорона праці», «Правила 

дорожнього  руху», «Біологія мисливських тварин та птахів», «Основи 

мисливствознавства», «Товарознавство продукції полювання», «Основи 

мисливського законодавства». 

Під час вступної співбесіди передбачено оцінити практичні та теоретичні 

знання і вміння вступників. 

   Кожен варіант містить 2 теоретичних завдання і одну задачу.  

Вступна співбесіда  має на меті визначити рівень професійної підготовки 

абітурієнтів. Тому завдання, винесені на співбесіду, охоплюють матеріал 

фахової підготовки і відповідають вимогам кваліфікаційної характеристики. 
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2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ  

ПРИ СКЛАДАННІ ВСТУПНОЇ СПІВБЕСІДИ 

Рівні навчальних 

досягнень 

студентів 

Бали Вимоги до умінь абітурієнта 

І. Початковий 1 Абітурієнт відтворює матеріал на елементарному рівні, 

називаючи окремий факт або явище, подію, не аналізуючи 

їх. 

2 Абітурієнт розуміє навчальний матеріал на елементарному 

рівні його засвоєння, відтворює якийсь фрагмент окремим 

реченням. 

3 Абітурієнт, дає відповідь у вигляді окремих речень (за 

допомоги викладача) без узагальнення й висновку. 

2. Середній 4 Абітурієнт володіє матеріалом на початковому рівні його 

засвоєння, відтворює незначну частину тексту, не вміє 

аргументувати власну позицію 

5 Абітурієнт володіє матеріалом та окремими навичками за 

допомогою викладача відтворює матеріал і наводить один 

приклад. 

6 Абітурієнт володіє матеріалом, відтворює значну його 

частину, за допомогою викладача знаходить потрібні 

приклади. 

3. Достатній 7 Абітурієнт володіє матеріалом за поданим викладачем 

зразком, наводить окремі власні приклади на 

підтвердження певних суджень. 

8 Абітурієнт володіє матеріалом, на рівні цілісно-

комплексного уявлення про під керівництвом викладача 

виправляє допущені помилки й добирає аргументи на 

підтвердження висловленого судження або висновку. 

9 Абітурієнт володіє матеріалом та узагальнює набуті 

знання, самостійно виправляє допущені помилки, добирає 

переконливі аргументи на підтвердження власного 

судження, коментуючи їх. 

4. Високий 10 Абітурієнт володіє матеріалом, знаходить і виправляє 

допущені помилки, систематизує та творчо використовує 

дібраний матеріал. 

11 Абітурієнтна високому рівні володіє матеріалом, 

висловлює свої думки, виявляючи власну позицію щодо 

них. 

12 Абітурієнт вільно володіє матеріалом, виявляє творчі 

здібності та здатність до оригінальних рішень 

різноманітних навчальних завдань, застосовує набуті 

знання та вміння в нестандартних ситуаціях, вміє 

оперувати фактами. 
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Критерії оцінювання співбесіди в 200бальній системі 

 

 

 

 

 

  
 

Оцінка в балах Оцінка за 

200-бальною шкалою 

12 200 

11 190 

10 180 

9 170 

8 160 

7 150 

6 140 

5 130 

4 120 

3 110 

2 100 



7 
 

3. ПРОГРАМА ТА ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ, ЩО 

ВИНОСЯТЬСЯ НА СПІВБЕСІДУ 

 

3.1.ЗМІСТ ПРЕДМЕТУ 

«Основи правових знань» 

 
Тема 1. Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської 

культури. Поняття та ознаки правової держави 

Право у житті кожного з нас. Право – цінність – одна із засад державного і 

суспільного життя. Принципи права – його провідні основоположні ідеї. 

Морально-етична природа права. Правомірна поведінка і правопорушення. 

Юридична відповідальність. 
 

Тема 2. Конституційні основи України 

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове 

становище громадян України, їхня рівноправність. 

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на 

повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість 

житла кожного, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та 

іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне 

життя тощо. 

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через 

вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. 

Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада – представницький орган 

державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок 

роботи. Президент України – глава держави. Обрання Президента України та 

його повноваження. Припинення повноважень Президента України. 

Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої 

влади. 

Правосуддя. Конституційний суд України. Здійснення правосуддя в 

Україні винятково судами. Система судів в Україні. 

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, 

його система та повноваження. 

 

Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються 

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні 

правовідносини та їх регулювання. Суб'єкти цивільних правовідносин. 

Юридичні особи. Об'єкти цивільних правовідносин. 

 

Тема 4. Господарство і право 

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських 

відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, 

господарські правовідносини. Суб'єкти господарського права. Правове 
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становище господарських організацій. Правове становище підприємств і 

об'єднань. 

 

Тема 5. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських 

спорів 

Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, 

які використовуються для розв'язання господарських спорів. 
 

Тема 6. Праця, закон і ми 

Загальна характеристика трудового права України. Право громадян 

України на працю. 

Трудовий договір. Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата. 

 

Тема 7. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність 

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та 

організація державного управління. Роль адміністративного права у 

регулюванні відносин у сфері державного управління. 

 

Тема 8. Злочин і покарання 

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального 

права. Злочин та інші правопорушення. 

Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи 

відповідно до вчинку. 

 

Тема 9. Правова охорона природи. Охорона природи - невід'ємна умова 

економічного та соціального розвитку України 

Екологічне право та його роль у регулюванні системи «природа-людина- 

суспільство». Основні принципи охорони навколишнього середовища. 

Відповідальність за порушення законодавства про охорону 

навколишнього середовища. 

 

 
3.2.ЗМІСТ ПРЕДМЕТУ 

«Основи галузевої економіки та підприємства» 

 
Тема 1. Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки і 

підприємництва» 

Мета і зміст курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва». 

Необхідність вивчення курсу майбутніми кваліфікованими 

конкурентоспроможними на ринку праці робітниками. 
 

Тема 2. Поняття мисливського господарства як галузі лісового 

господарства 

Значення економічної освіти в підготовці спеціалістів мисливського 
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господарства. Природоохоронний комплекс України, його складові частини. 

Значення мисливського господарства в агропромисловому комплексі 

України. Відмінні особливості мисливського господарства. Продукція 

мисливського господарства і її значення. Напрямки розвитку мисливського 

господарства. 

Природоохоронне та екологічне значення єгерської служби. Державний 

лісовий та земельний фонд України. Показники лісового та земельного 

фонду, їх значення. Якісна характеристика мисливської дільниці. 

Продуктивність мисливських дільниць та шляхи підвищення їх 

раціонального використання. 

 

Тема 3. Особливості діяльності мисливського господарства 

Закон України «Про мисливське господарство та полювання». 

Розмір та порядок внесення плати за користування мисливськими угіддями. 

Справляння збору за використання мисливських тварин як природного 

ресурсу. Розподіл коштів від сплати збору за використання мисливських 

тварин як природного ресурсу. Фінансування єгерської служби, охорони та 

відтворення мисливських тварин. 

 

Тема 4. Підприємство як суб’єкт господарювання 

Закон України «Про підприємства». Загальна характеристика підприємств, 

форми власності. Розвиток і види підприємств. Функції підприємств. 

Організаційно-правові форми підприємств.Процес створення підприємства в 

галузі. Вибір сфери підприємницької діяльності. Способи входження в 

бізнес. Бізнес-план як інструмент підприємницької діяльності, призначення і 

структура. Джерела залучення коштів. Складання установчих документів. 

Держжавна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності. 

 
 

Тема 5. Кадри підприємства 

Кадри підприємства, їх склад і структура. Класифікація персоналу 

підприємства. Підготовка кадрів в Україні та фактори, що впливають на 

зміну професійно-кваліфікаційного складу кадрів підприємства. Роль ДПТНЗ 

у підготовці робітничих кадрів. 

 

Тема 6. Продуктивність праці 

Поняття продуктивності праці. Показники продуктивності праці та методи 

її обчислення. 

Тема 7. Організація і оплата праці 

Організація трудової діяльності. Заробітна плата, її економічний зміст, 

форми і системи. Тарифна система оплати праці. Нові форми оплати праці, 

http://kzref.org/ostannim-chasom-u-vikladaceku-praktiku-stali-vprovadjuvatisya.html
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бригадний підряд, преміювання. Класифікаційні розряди (класи), порядок їх 

присвоєння. 

 
 

Тема 8. Основи організації управління виробництвом 

Поняття та необхідність управління. Суть управлінської діяльності. 

Інструменти управління. Сучасні принципи управління: чіткий розподіл 

праці, додержання дисципліни і порядку, повноваження і відповідальність, 

використання мотивації високопродуктивної праці. 

Організаційні структури управління підприємством, її переваги. Шляхи 

удосконалення управління виробництвом. 

 

 

 
3.3.ЗМІСТ ПРЕДМЕТУ 

“Інформаційні технології” 

 
 

Тема 1. Інформація та інформаційні технології 

Поняття про інформацію та інформаційні технології. 

 

Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології 

Програми створення текстових і графічних документів. Стилі оформлення 

та подання інформації. 

Розробка фірмового стилю. Мультимедійні технології. Види і типи 

презентацій. Загальні відомості про засоби створення презентацій. 

Power Point. 

 
 

Лабораторно-практичні роботи 

 

1. Створення презентацій. Тема: «Заклад, де я навчаюсь». 
2. Створення презентацій. Тема: «Моя майбутня професія». 

 

Тема 3. Мережні системи та сервіси 

Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, корпоративні і 

глобальні мережі. 

Загальні відомості про Іntеrnеt, електронну пошту та телеконференції. 

Основні мережні сервіси. Браузери. 

 
 

Лабораторно-практичні роботи 



11 
 

1.  Пошук статистичної інформації в мережі Іntеrnеt (за напрямом 

професії). 

2. Створення публікації «Інновації в професії». 

 

Тема 4. Сучасні засоби визначення координат та відео-реєстрації 

Основи GPS навігації. Види сучасних відеореєстраторів, фото- і 

відеотехніки. 

 
 

Лабораторно-практична робота 

Визначення GPS-координат відповідними пристроями. 

 

 
3.4. ЗМІСТ ПРЕДМЕТУ 

“Правила дорожнього руху” 

 
 

Тема 1. Закон України «Про дорожній рух». Загальні положення, 

визначення 

Правила дорожнього руху. Загальні положення. Терміни та визначення 

Закону України «Про дорожній рух». Правила дорожнього руху як правова 

основа дорожнього руху, що має створити безпечні умови для всіх його 

учасників. 

Закон України «Про дорожній рух». Порядок навчання різних груп 

населення Правилам дорожнього руху. 

Аналіз дорожньо-транспортних пригод у населеному пункті, області та 

причини їх виникнення. 

Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху. 

Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень, 

інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил дорожнього руху. 

Терміни: пішохід, механічний транспортний засіб, мотоцикл, велосипед, 

причеп, напівпричеп, дорога, дозволена максимальна вага, прорізна частина, 

смуга руху, перехрестя, залізничний перехід, населений пункт, зупинка, 

стоянка, обгін, поступити дорогу, переважне право. Визначення цих термінів. 

 

Тема 2. Обов’язки та права пасажирів і пішоходів 

Порядок руху пішоходів у населених пунктах. 

Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, осіб, які 

пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, керують велосипедом, 

мопедом та мотоциклом, тягнуть санки, візок тощо 

Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів. Рух пішоходів у 

темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Груповий рух людей 

дорогою. 
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Розподіл транспортних і пішохідних потоків. Тротуар. Пішохідна 

доріжка. Організована колона. «Знак»: «Пішохідний перехід». Груповий рух 

людей дорогою. Порядок переходу проїжджої частини дороги. Дії пішоходів 

при наближенні транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком і 

спеціальним звуковим сигналом. 

Дії пішоходів, які причетні до дорожньо-транспортної пригоди. 

Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного транспорту. 

Значення світлофорів і жестів регулювальника. Як очікувати автобус, 

тролейбус, трамвай, автомобіль-таксі. Посадка та висадка пасажирів під час 

зупинки транспорту. 

 

Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим 

транспортом і погоничів тварин 

Віковий ценз. Вимоги до велосипедистів та водіїв мопедів, гужового 

транспорту, погоничів тварин. Технологічний стан і обладнання 

транспортних засобів. Документи водія. Обов’язки водія. 

Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині дороги. 

Правила користування велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух 

зазначених транспортних засобів і прогін тварин забороняється. Заборони 

водію. Вимоги до водія велосипеда, гужового транспорту, погоничів тварин. 

Заборони водію велосипеда. Заборони водію гужового транспорту. Заборони 

погоничам тварин. 

Небезпечні наслідки порушення вимог руху керуючими велосипедами, 

мопедами, гужовим транспортом і прогоном тварин. 

 

Тема 4. Регулювання дорожнього руху 

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації дорожнього 

руху, їх класифікація. 

Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації 

дорожнього руху, класифікація розмітки . 

Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання 

дорожнього руху на небезпечних ділянках трас. 

Типи світлофорів. Сигнали світлофора. Сигнали, що регулюють рух 

світлофорів. Вертикальні світлофори. Значення світлофорів. 

Сигнали регулювальника (особи, уповноважені регулювати дорожній 

рух): руки, що витягнуті в сторони, опущені; права рука зігнута перед 

грудьми; права рука витягнута вперед; рука, піднята вгору; інші сигнали 

регулювальника. 

Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, дорожніми 

знаками і розміткою. 

 

Тема 5. Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів 

Правосторонній рух транспорту і безпека пішоходів. Рух у декілька рядів. 

Взаємна увага – умова безпеки руху. 

http://kzref.org/pamyatka-dlya-velosipedista-plan-klassnogo-chasa-zagadka-istor.html
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Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подання 

світлових сигналів або рукою. Небезпечні наслідки порушення правил 

подавання попереджувальних сигналів. 

Попереджувальні сигнали. Швидкість руху. Дистанція. Обгін. Безпека 

пішоходів і пасажирів. 

Поняття про шлях гальмування. Фактори, що впливають на величину 

шляху гальмування. 

Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка. 

 

Тема 6. Особливі умови руху 

Перевезення пасажирів при буксируванні транспортних засобів. 

Навчальна їзда. Умови, за яких дозволяється навчальна їзда на дорогах. 

Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів під час руху в житловій зоні. 

Автомагістралі і автобани, їх основні ознаки. 

Рух по автомагістралях і автобанах. 

Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил руху на 

гірських дорогах і крутих спусках. 

Початок руху, маневрування. Обгін. Зупинка та стоянка. Рух по 

швидкісних дорогах. Рух по гірських дорогах. Рух і стоянка в темний час 

доби. Буксирування. 

 
 

Тема 7. Надання першої медичної допомоги під час дорожньо- 

транспортних випадків 

Визначення і термінове призначення дії фактора травмування, 

звільнення потерпілого із пошкодженого транспортного засобу. 

Основні правила першої долікарської допомоги потерпілим. Надання 

першої допомоги при різних видах травм. Транспортування потерпілих при 

ДТП. 

 

Тема 8. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху 

Соціально-економічні і правові наслідки ДТП і порушення ПДР. Поняття 

і види адміністративних порушень. Кримінальна відповідальність. 

Відповідальність за нанесення матеріальної та природо-екологічної шкоди. 

Засоби адміністративного покарання. Дисциплінарна відповідальність. 

Суспільний вплив. Громадянська відповідальність. 

 

 
3.5.ЗМІСТ ПРЕДМЕТУ 

“Біологія мисливських тварин та птахів” 

 
 

Розділ 1. Загальні відомості про біологію мисливських тварин 

http://kzref.org/?q=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD
http://kzref.org/lekciya-5-eksteryer-silesekogospodarsekih-tvarin-ponyattya-pro.html
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Тема 1.1. Біологічні та екологічні особливості звірів 

Тваринний світ. Дикі тварини в житті людини. Умови існування і 

поширення. Основні чинники, що впливають на життя тварин. 

Екологічні групи звірів. Біологічні періоди в житті звірів. Живлення та 

способи добування корму. Харчові ланцюги. 

Різноманітність видового складу тварин. Систематика тваринного світу. 

Класифікація мисливських тварин. Ссавці: комахоїдні, хижаки, гризуни, 

заячі, парнокопитні. Птахи: курині, гусячі інші птахи. 

 

Розділ 2. Промислові ссавці 

 

Тема 2.1. Загальні відомості про клас ссавців 

Відмінність класу ссавців від інших класів тварин. Середовище 

проживання. Розміри. Розмноження. 

 

Тема 2.2. Ряд хижаки 

Лисиця, вовк, куниця лісова, куниця кам’яна, тхір лісовий, рись, ведмідь, 

борсук, єнотоподібний собака – характеристика ряду, зовнішній вигляд, 

харчування, середовище проживання, розмноження. 

 

Тема 2.3. Ряд гризуни 

Білка, бобер, бабак, ондатра – характеристика ряду, зовнішній вигляд, 

харчування, середовище проживання, розмноження. 

 

Тема 2.4. Ряд заячі 

Заєць-русак, заєць-біляк, дикий кріль – характеристика ряду, зовнішній 

вигляд, харчування, середовище проживання, розмноження. 

 

Тема 2.5. Ряд парнокопитні 

Лось, благородний олень, козуля, кабан, зубр, олень плямистий, лань, 

муфлон – характеристика ряду, зовнішній вигляд, харчування, середовище 

проживання, розмноження. 

 
 

Лабораторно-практична робота №1 

Визначення видів мисливських тварин. 

 

Розділ 3. Мисливські птахи 

 

Тема 3.1. Загальні відомості про клас птахів 

Особливості будови тіла, розмноження. Сезонні міграції, перелітні птахи, 

мігруючі, осідлі. 

 

Тема 3.2. Ряд курині 

Родина тетеревині – глухар, тетерев, рябчик, куріпка біла. 

http://kzref.org/lekciya-5-eksteryer-silesekogospodarsekih-tvarin-ponyattya-pro.html
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Родина фазанові – фазан, куріпка сіра, перепел, кеклик. 

Короткий опис ряду, їх умов проживання, харчування, розмноження. 

 

Тема 3.3. Ряд гусячі 

Водоплавні птахи. Сірі гуси, білолобі гуси, піскулька, гусак-гуменник, 

справжні або річкові качки, крижень, сіра качка, чирок-свистунок, білоока 

чернь, гоголь, великий норець – коротка характеристика біологічних 

особливостей ряду, їх умов проживання, харчування, розмноження. 

 

Тема 3.4. Інші види птахів 

Ряд голуби: клинтух, вяхирь, сизий голуб, горлиця. 

Ряд пастушки: деркач, водяна курочка. 

Ряд кулики: бекас, вальдшнеп, турухтан, кроншнеп. 

 

Лабораторно-практична робота №2 

Визначення видів промислових птахів. 

Розділ 4. Морфологічні та анатомічні особливості звірів 

Тема 4.1. Особливості звірів 

Загальні особливості звірів. Шкіра, похідні шкіри, шкірні залози. Будова 

хребта та м’язової системи. Функції та розміщення внутрішніх органів звірів. 

Органи чуттів, зору, дотику. Особливості терморегуляції. 

 

Лабораторно-практична робота №3 

Вивчення будови та анатомії тварин. 

 

Тема 4.2. Особливості життєдіяльності та розмноження мисливських 

звірів та птахів 

Порівняльні характеристики розмірів тварин, річні цикли розвитку: 

народження малят, підростання молодшого покоління, линяння, жирування, 

міграції, шлюбні ігри. 

Розмноження мисливських тварин та птахів в природних умовах, в вольєрах, 

на фермах. Свійські і одомашнені тварини і птахи. Значення тварин і птахів. 

 

Тема 4.3. Хвороби мисливських звірів і птахів 

Епідеміологічне значення звірів. 

Заразні – інфекційні і інвазійні. Збудники хвороб. Туляремія, сибірська 

язва, ящур, туберкульоз, бруцельоз, сказ, орнітоз, лишай. Незаразні хвороби. 

Техніка безпеки при контакті з дикими тваринами 

http://kzref.org/nashogo-uroku-ptahi-na-uroci-vi-diznayetese-pro-yihni-istotni.html
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3.6.ЗМІСТ ПРЕДМЕТУ 

«Основи мисливствознавства» 

 
 

Розділ 1. Обладнання єгерських дільниць 

 

Тема 1.1. Спорядження єгеря, інвентар і спеціальні споруди 

Поняття про єгерську дільницю. Розміри і організація території єгерської 

дільниці. 

Спорядження єгеря для щоденного використання: камуфляжний одяг, 

відповідне до умов обходу взуття, єгерська сумка, бінокль, табельна зброя. 

Основний інвентар єгеря при роботі в мисливських угіддях, постійні та 

тимчасові споруди, можливість використання автотранспортних засобів, 

коней, сучасних засобів зв’язку. 

 

Тема 1.2. Мисливська зброя 

Історія виникнення мисливської зброї. Сучасна мисливська і спортивна 

зброя. Провідні світові виробники мисливської зброї. Класифікація зброї за 

способом заряджання, зброя нарізна, комбінована і гладко ствольна. 

Калібр зброї, традиційне визначення калібру гладко ствольної зброї, різні 

системи визначення калібру нарізної зброї. 

Оцінка якості і вибір мисливської зброї, довговічність(живучість) зброї. 

Необхідні знання балістики мисливської зброї. Дальність уражаючої сили 

зброї, фактори що на неї впливають. 

Головні частини рушниці. Вибір боєприпасів у залежності від розмірів і 

фізіологічних особливостей дичини. Фактори, що впливають на надійне 

ураження дичини. Пристрілювання рушниці. 

Способи збільшення і зменшення кучності бою рушниці, дульні (чокові) 

звуження, стрільба зменшеними зарядами. Усунення можливих неполадок 

зброї на полюванні і в домашніх умовах. 

Маркування мисливської зброї. Зброя – шедеври, зброя – еталони і робоча 

зброя. 

 

Лабораторно-практична робота №1 

Вивчення типів мисливської зброї. 
Вивчення типів мисливської зброї. Сучасні зразки мисливської зброї. 

Неповне розбирання рушниці. Складові частини рушниці. Прицілювання. 

Зарядження рушниці. 

 

Тема 1.3. Набої і спорядження патронів 

Домашнє спорядження патронів. Мисливські боєприпаси: види гільз, 

капсулів, шроту, пороху, контейнери, клейтухи, використання каліберних та 

підкаліберних куль. 
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Зберігання патронів, набоїв і пороху. Будова патрона. Правила 

спорядження набоїв. 

Особливості спорядження патронів залежно від гільз, капсулів, пороху. 

Особливості відмірювання пороху різних видів. Експлуатаційний тиск, що 

створюється під час пострілу. Початкова швидкість кулі (снаряда). 

Підсилення (зменшення) бою рушниці шляхом збільшення (зменшення) 

кількості шроту, складу та маси пороху, використання контейнерів. 

Особливості спорядження патронів для стрільби на короткі та довгі 

дистанції, для напівавтоматичних та автоматичних рушниць, для зимового та 

літнього полювання. 

Спеціальні пристрої для спорядження набоїв. 

Необхідність суворого дотримання правил спорядження патронів, та можливі 

трагічні наслідки вразі порушень. Техніка безпеки під час спорядження 

набоїв. 

 

Лабораторно-практична робота №2 

Вивчення типів набоїв. 

Розгляд і характеристика зразків пороху, шроту, гільз. Спорядження набоїв. 

 

Тема 1.4. Поводження зі зброєю 

Придбання, реєстрація, зберігання, догляд. Техніка безпеки при 

поводженні зі зброєю. 

 

Тема 1.5. Мисливські самолови 

Капкани, їх класифікація, будова і використання. Ловчі сітки. Переносні і 

стаціонарні живоловушки. Стаціонарні самолови. Приманки. 

Яди, снодійні препарати. 

 

Лабораторно-практична робота №3 

Вивчення типів самоловів. 

Вивчення наявних самоловів і характеристика їх недоліків і переваг. 

Практичні методи постановки самоловів. Маскування самоловів. Ремонт 

самоловів. Зберігання і консервація засобів лову. 

 

Тема 1.6. Ловчі птахи 

Орли, соколи, яструби. Їх приручення, догляд, навчання, натаскування. 

Полювання з допомогою ловчих птахів. 

 

Розділ 2. Біотехнічні заходи 

 

Тема 2.1. Корми мисливських тварин 

Залежність розміщення мисливських тварин по території від кількості та 

якості кормів у всі пори року. Способи добування їжі різними видами тварин, 

та їх річний цикл. 

http://kzref.org/reyestraciya-novogo-kliyenta-u-sistemi-rajffajzen-biznes-onlaj.html
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Групи кормів: грубі (сіно різних видів трав, деревно-чагарникові та 

кропив'яні вінички тощо), концентровані (насіння трав, зерно різних 

сільськогосподарських культур, букові та лісові горішки, жолуді та ін.) і 

соковиті (різні коренеплоди – буряки, морква; топінамбур, картопля та ін.). 

 

Тема 2.2. Агротехніка вирощування кормових культур 

Поняття про кормові поля, плантації, ремізи, їх характеристика. Посів і 

насадження сільськогосподарських культур, водно-болотних і інших рослин. 

Збагачення кормових ресурсів, проведення лісогосподарських заходів. 

Заготівля кормів. Особливості заготівлі посоленої трави і сіна, віників 

деревних і кущових порід. Зберігання кормів, кормосховища. 

Запобігання та мімінізація пошкоджень сільськогосподарських угідь, 

лісових культур, розсадників. Використання антрактантів. 

 

Тема 2.3. Біотехнічні і мисливськогосподарські заходи, споруди 

Поняття про біотехнію та біотехнічні заходи. 

Організація підгодівлі тварин. Добові норми підгодівлі для кабана, оленя, 

лося, козулі, зайця, фазана, куріпки, качки та інші. Обладнання дільниць для 

підгодівлі тварин і птахів. Будівництво годівниць різного типу, терміни 

початку та закінчення підгодівлі. 

Необхідність мінеральної підгодівлі мисливських тварин та птахів. 

Потреба тварин в солях натрію, калію, фосфору. Влаштування солонців 

різного типу, додавання крейди, глини, вітамінів, вуглеводно-білкових 

компонентів. 

Будівництво штучних сховищ для хутрових звірів. 
Збільшення чисельності водоплавної пернатої дичини шляхом створення 

штучних гнізд, захистом кладок яєць. Штучні гніздища з дерева, очерету, 

дуплянки, хатинки, кошики, вербові наметики. 

Влаштування галечників, порхалищ для куроподібних птахів, 

необхідність для них наявності гастролітів, золи, деревного вугілля. 

Статева і вікова структура – питома вага ресурсів основного поголів’я, 

молодняку, жіночих, здатних до відтворення особин. Значення робіт по 

розселенню, акліматизації і реакліматизації тварин, в підвищенні біологічної 

продуктивності мисливських угідь. Основні способи відлову тварин для 

розселення. Основні вимоги до вибору місця для випуску тварин. 

Розведення мисливських тварин та птахів в напіввільних умовах, в 

вольєрах. Проведення селекційної роботи, відбір кращих форм, схрещування, 

поліпшення продуктивних властивостей промислових тварин підвищення 

хутряних достоїнств хутрових звірів і м'ясних якостей копитних тварин і 

пернатої дичини, (відбір тварин відповідно до поставлених завдань і підбір 

батьківських пар з метою посилення в потомстві корисних ознак, метизацію і 

гібридизацію, використання мутаційних форм з коштовними продуктивними 

властивостями), створення умов, сприяючих розвитку продуктивних 

властивостей тварин. 

Проведення селекційних відстрілів тварин. 

http://kzref.org/nashogo-uroku-ptahi-na-uroci-vi-diznayetese-pro-yihni-istotni.html
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Лабораторно-практична робота №4 

1. Вивчення конструкції годівниць для різних видів звірів та птахів. Вибір 

місць для розміщення підгодівельних майданчиків. 

2. Вивчення типів штучних сховищ звірів та птахів, умов їх будівництва та 

розміщення. 

3. Вивчення умов утримання диких звірів та птахів у напіввільних умов. 

 
 

Тема 2.4. Бонітування мисливських угідь 

Бонітування як господарська класифікація угідь за комплексом ознак. 

Фактична продуктивність угідь. Оптимальна продуктивність угідь. 

Використання показників оптимальної чисельності угідь при плануванні 

поголів'я відповідно до потенційних можливостей господарства. Зіставлення 

фактичної чисельності з оптимальною – визначення напрямку діяльності 

господарства. Середня щільність розселення (середня щільність популяцій), 

гол/га – середня кількість особин на одиниці площі. Оптимальна щільність 

тварин. Продуктивність мисливських угідь. Фактори, що впливають на 

міграцію, на щільність розселення тварин і птахів (абіотичні, біотичні та 

антропогенні групи факторів). Проведення бонітування мисливських угідь 

окремо по кожному виду мисливських тварин. Різні вимоги звірів і птахів до 

умов життя (клімат, характер угідь і т. д.). Окомірна оцінка умов проживання 

виду тварин. 

 

Тема 2.5. Облік чисельності мисливських тварин та птахів, мета і час 

проведення 

Мета проведення обліку тварин. 

Встановлення чисельності мисливських звірів і птахів, виявлення їх 

територіального розміщення. Одиниці обліку (тварина, нора, лігво, лежанка, 

слід і т.д.). Показники чисельності тварин і птахів (виявлена, розрахована, 

відносна, абсолютна). 

 

Тема 2.6. Методи проведення обліку 

Визначення давності слідів взимку. 

Маршрутний облік звірів по слідах на снігу. 

Метод картування слідів. 

Метод подвійного картування слідів. 

Метод шумового прогону. 

Облік на місцях підгодівлі. 

Облік анкетно-опитовим методом. 

Облік тварин біля підгодівельного майданчика. 
Літньо-осінній облік пернатої дичини на маршрутних смугах (пробах). 
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Облік водоплавних птахів. 

 
 

Розділ 3. Техніка полювання 

 

Тема 3.1. Індивідуальне полювання 

Самостійна підготовка мисливця до індивідуального полювання, способи 

та особливості індивідуального полювання: вибірковий відстріл дичини із 

засідок; висліджування звіра (в тому числі – по сніговому сліду); методом 

звукового заманювання; полювання на норних звірів; полювання з різними 

породами собак; полювання на токах; індивідуальне полювання на 

водоплавну дичину. 

 

Тема 3.2. Колективні полювання 

Обов’язкове проведення колективних полювань під керівництвом єгера, 

мисливствознавця чи іншої посадової особи. Інструктаж всіх учасників 

полювання. Зміст інструктажу: денна програма, методи полювання, 

особливості місцевості та орієнтування, час та місце збору, сигнали початку 

та закінчення полювання, техніка безпеки та інше. 

Полювання на зайця підковою, кільцем, лінією, загінкою. Полювання на 

лиса в очеретах з мотузкою. Полювання на кабана нагоном, з собаками. 

Загінні і облавні полювання на лося, оленя, козулю. 

Полювання на вовків на лігвах, облавні полювання з прапорцями, з 

гончими мисливськими собаками. 

Полювання на пернату дичину. Особливості полювання з манком на 

рябчика, на тетеревиних і глухариних токах, на тетеревів з опудалами. 

Полювання з лайками, лягавими собаками і спаніелями на борову, польову, 

водоплавну і болотну дичину. 

Полювання на качок і гусей з під’їздом, на перельотах, з манними 

птахами, опудалами і профілями. 

 

Тема 3.3. Відлов тварин для переселення 

Ловчі сітки-тенета на зайців, косуль і оленів. Їх встановлення, загін у них 

тварин. Виплутування звірів із сіток, попередження зламування ніг. 

Стаціонарні і переносні живоловушки на копитних тварин. Відлов пушних 

звірів переносними і стаціонарними живоловушками. Відлов куропаток і 

фазанів навісними сітками, шатром і вентерем. Вибір часу і місць установки 

самоловів, умови ефективності роботи. 

Усиплення вовків і знерухомлення великих тварин з допомогою 

усипляючих засобів. Особливості дії засобів на травоядних тварин і хижаків. 

 

Тема 3.4. Знищення хижих тварин 

Шкода, яку наносять мисливському господарству хижі тварини. 

Час і способи знищення (вовки, лисиці, сірі ворони, сороки, здичавілі 

собаки і коти та ін.). 

http://kzref.org/metodichni-vkazivki-do-vikonannya-praktichnoyi-roboti-z-discip.html
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Час і способи знищення хижих пернатих птахів. 

Дозвіл на проведення робіт. 

 

Тема 3.5. Способи і види рибної ловлі 

Організація і технологія робіт по підготовці знарядь. Види ловлі. 

 

Тема 3.6. Мисливська етика 

Поняття про мисливську етику. Основні принципи взаємовідносин у 

колективі: на полюванні, при виконанні робіт у господарстві. Дбайливе 

ставлення до природи, її охорони і раціональне використання. Суворе 

дотримання встановлених державних і суспільних законів і правил. Суворе 

дотримання правил полювання. Гуманне ставлення до мисливських тварин і 

птахів. 

 

Розділ 4. Мисливське собаківництво 

 

Тема 4.1. Характеристика порід мисливських собак 

Породи мисливських собак: лайки, борзі, лягаві, норні, гончаки, спанієлі. 
Характеристика і техніка застосування. Конституція і екстер'єр собаки. 

 

Тема 4.2. Розведення мисливських собак 

Утримання, харчування, вирощування молодняка. Обов’язки власників 

мисливських собак. Племінна робота в собаківництві. Підбір виробника, 

бонітування мисливських собак. 

 

Тема 4.3. Дресирування собак, виставки і польові 

випробування. Хвороби собак 

Домашнє дресирування. Виставки собак. Польові випробування в умовах 

полювання, змагання. 

Ветеринарні огляди. Гельмінтозні хвороби. Хвороби шкіри. Інфекційні 

хвороби. Інвазійні хвороби. 

 

Лабораторно-практична робота №5 

Робота з мисливськими собаками. 

Освоєння навиків виконання робіт по утриманню, харчуванню, розведенню, 

навчанню мисливських собак. 

 
 

3.7.ЗМІСТ ПРЕДМЕТУ 

“Товарознавство продукції полювання” 

 
Розділ 1. Товарознавство пушнинно-хутряної сировини 

http://kzref.org/sobak-i-koshek-uhod-za-sobakami-i-koshkami-kormlenie-sobak-i-k.html
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Тема 1.1. Класифікація пушнинно-хутряної сировини 

Поняття про пушнинно-хутряні товари і товарознавство пушнинно- 

хутряної сировини. Сировинна база пушнинно-хутряного господарства 

України. 

Види пушнинно-хутряної сировини. Географічне положення, економічне 

значення, використання, засоби промислу. 

Зимові види пушнинної сировини. Шкурки звірів із виду гризунів: білки, 

ондатри, бобра, зайця. Шкурки звірів із виду хижаків: соболя, куниці, 

горностая, ласки, тхора, норки, росомахи, видри, борсука, лисиці, корсака, 

песця, вовка, шакала, єнотовидної собаки. Шкури ведмедя. 

Весняні види пушнинної сировини. Шкурки звірів із виду гризунів: сурка, 

суслика, бурундука, тушканчика, хом’яка, водяного пацюка, шкурки крота. 

Зимові види хутряної сировини. Шкурки кроликів, кішки домашньої хутряної 

і пушнинної, собаки хутряної. 

Весняні види хутряної сировини. Хутряні шкури телят північних оленів: 

випороток, пижик, неблюй. 

Невичинені хутряні шкури морських тварин. Хутряні шкури тюленя і 

котика морського. 

 

Лабораторно-практична робота №1 

Ознайомлення з видами пушнинно-хутряної сировини. 

Вивчення різних видів пушнинно-хутряної сировини. 

 

Тема 1.2. Будова і хімічний склад пушнинно-хутряної сировини 

Топографічні дільниці пушнинної (хутряної) шкурки. Гистологічна будова 

шкірного покриву. Поняття про волосяний покрив. Формування і ріст 

волосся. Основні категорії волосся. Розсташування волосся на шкурі. 

Хімічний склад шкірної тканини і волосся пушнинної (хутряної) шкурки. 

 

Тема 1.3. Товарні властивості пушнинно-хутряної сировини 

Основні товарні властивості волосяного покриву: колір, блиск, висота, 

густота, м’якість, пружність, міцність на розрив. 

Основні товарні властивості шкірної тканини: товщина, густота, міцність 

шкіряної тканини шкурок на розрив. 

Товарні   властивості   шкурок   в   цілому:   вага,    площа,    міцність 

зв’язку волосся зі шкірним покривом, теплозахисні властивості, якість 

носіння шкурок. Методи визначення товарних властивостей шкурки: 

органолептичний і лабораторний. Причини мінливості шкурок. 

Економічна ефективність визначення термінів промислу. 

 

Тема 1.4. Вади пушнинно-хутряної сировини 

Вади пушнинно-хутряної сировини, їх причини, засоби попередження. 

Вади прижиттєві: линька тварин, погані умови харчування і хвороби 

тварин, механічні пошкодження волосяного покриву, виявлення 

індивідуальної мінливості. 

http://kzref.org/vityag-za-volossya-iz-bolota-baron-myunhgauzen-iz-knigi-prigod.html
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Вади посмертні: виникають при добуванні тварин, з’являються при 

необережному зніманні шкури, а також у процесі консервації, збереження, 

упаковки і транспортування сировини. 

Методи виявлення і правила оцінки вад на шкурках. 

Попереджуючі заходи   виникнення   вад,   їх   економічна   ефективність. 

 

Лабораторно-практична робота №2 

Вивчення товарних властивостей пушнинно-хутряної сировини. 
Визначення товарних властивостей волосяного покриву: кольору, блиску, 

висоти, густини, м’якості, пружності, міцності на розрив. 

Визначення товарних властивостей шкірної тканини: товщини, густини, 

міцності зв’язки волосся зі шкірним покривом, теплозахисних властивостей. 

Виявлення і оцінка вад на шкурах. 

 

Тема 1.5. Первинна обробка пушнинно-хутряної сировини 

Обладнання, інвентар і матеріали для первинної обробки шкурок. 

Способи і техніка знімання шкурок, їх знежирення. 

Консервування шкурок. Фізико-хімічні і мікробіологічні основи 

консервування. Способи і техніка консервування. 

Прісно-сухе, волого-солене, сухо-солене і кислотно-сольове 

консервування. Характеристика кожного способу. 

Сутність і техніка виконання операцій при обробці шкурок. Економічна 

ефективність первинної обробки пушнинно-хутряної сировини. 

 
 

Лабораторно-практична робота №3 

Первинна обробка пушнинно-хутряної сировини. 
Ознайомлення з обладнанням, інвентарем і матеріалами для первинної 

обробки шкур. 

Виконання робіт по зніманню шкур, їх знежиренню, правці і консервуванню. 

Дообробка шкур. 

 

Тема 1.6. Трофейна справа і таксидермія 

Поняття про мисливські трофеї, значення трофейної справи в розвитку 

мисливського спорту в країні. Методи і техніка обробки рогів оленів і 

напіврогових тварин, обробка іклів кабанів, черепів і шкурок диких тварин. 

Монтаж і підставки. Оцінка мисливських трофеїв. Виставки мисливських 

трофеїв. 

Поняття про таксидермію, її значення. Технологія виготовлення опудал 

тварин. 

 

Лабораторно-практична робота №4 

Вивчення трофейної справи і таксидермії. 
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Вивчення технології обробки рогів і черепів тварин, іклів. Виготовлення 

опудал тварин і птахів. Оцінка мисливських трофеїв. 

Розділ 2. Товарознавство м’яса диких тварин і пернатої дичини. 

Тема 2.1. Товарознавство м’яса диких тварин 

Види диких тварин, які використовуються на Україні на м’ясо. Терміни і 

способи добування, їх дія на товарний склад м’яса. 

Хімічний склад і харчова цінність м’яса диких тварин різних видів. 

Правила та інструкції по розділенню і обробці туш. 
Мисливське розділення туш тварин для транспортування в’юком. Обробка 

і консервування м’яса й шкіри в польових умовах у безморозну частину року; 

зберігання від мух. 

Обробка туш тварин, які призначені для реалізації. 

Зберігання й транспортування м’яса. 

Тема 2.2. Товарознавство пернатої дичини 

Борова, водоплавна, польова перната дичина, на яку полюють в 

Україні. Терміни та способи добування, їх вплив на товарну якість дичини. 

Визначення товарних якостей дичини. Хімічний склад і харчова цінність 

м’яса пернатої дичини. 

Стандартна обробка пернатої дичини. Консервування й зберігання в теплу 

пору року. Посіл необщипаної і общипаної дичини. Захист дичини від мух. 

Транспортування м’яса. 

 

Тема 2.3. Ветеринарно-санітарний контроль якості продукції 

Вплив на якість м’яса диких тварин способу добування, часу 

переслідування, поранень тварин, наявності збудників хвороб, своєчасного 

проведення розділення і розробки туш. Швидкість розмноження патогенної 

мікрофлори. Необхідність проведення ветеринарно-санітарної експертизи. 

Заборони щодо вживання м’яса диких тварин, які добуті втомленими, 

хворими, замерзшими, втопленими і т.д. Недоцільність вживання в їжу м’яса 

тварин, які не піддавались обезкровленню та нуртуванню більше двох годин 

після добутку. Недостатність в сучасних умовах проведення контролю за 

якістю продукції полювання в Україні, досвід Європейських країн. 

 

 
3.8. ЗМІСТ ПРЕДМЕТУ 

«Основи мисливського законодавства» 

 

Тема 1. Основні законодавчі положення з мисливського господарства 

Поняття про мисливство та правове регулювання мисливського 

господарства та полювання. Законодавство України про охорону, 

використання і відтворення тваринного світу. 

http://kzref.org/zakonu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-zakonodavchih-ak.html
http://kzref.org/?q=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD
http://kzref.org/repeh-vasile-petrovich.html
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Закон України “Про тваринний світ”. 

Закон України “Про мисливське господарство та полювання”. 

Українське законодавство про використання земельних (мисливських) 

угідь. 

 
 

Тема 2. Мисливські угіддя та право на полювання 

Види мисливських угідь. Основна організаційно-правова форма 

використання мисливських угідь. Повноваження обласних рад щодо надання 

в користування мисливських угідь. Умови та терміни передачі угідь. Договір 

про передачу угідь. Державний мисливський фонд. Об’єкти полювання. 

Право на спеціальне використання об'єктів тваринного світу. 

 

Тема 3. Право на полювання в мисливських угіддях 

Право на полювання в мисливських угіддях. Документи, які дають право 

на полювання. Ліцензійні види тварин, порядок видачі ліцензій, термін дії 

ліцензії, відстрільні картки. Способи полювання. Строки полювання. Види 

тварин та птахів на які проводиться полювання в Україні. Норми відстрілу. 

Пропускна здатність мисливських угідь. Заборони щодо здійснення 

полювання. 

 

Тема 4. Контроль за веденням мисливського господарства та полювання 

Державний контроль. Громадський контроль. Єгерська служба. Права і 

обов’язки Єгерської служби. Право носіння зброї. 

 

Тема 5. Боротьба з браконьєрством 

Соціальна та юридична сутність браконьєрства. Основна шкода 

незаконних полювань. Методика виявлення випадків незаконних полювань. 

Методика затримання порушників, поняття необхідної самооборони. 

Відповідальність за браконьєрство (адміністративна та кримінальна), 

відповідальність посадових осіб з використанням службового становища. 

Такси для обчислення розміру відшкодування збитків. 

 

Тема 6. Техніка єгерської безпеки 

Техніка безпеки при зберіганні та поводженні з вогнепальною зброєю. 

Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, 

перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї. 

Техніка безпеки при проведенні полювання. 
Порядок проведення інструктажу з техніки безпеки перед полюванням. 

Правила техніки безпеки при проведенні облавного полювання. Умови 

використання на облавному полюванні нарізної зброї. Техніка безпеки 

нагоничів у загоні. Техніка безпеки стрільців на стрілецькій лінії. Техніка 

безпеки при спілкуванні з порушниками мисливського законодавства. 

Затримання особи, котра скоїла порушення мисливського законодавства і 

намагається втекти. 

http://kzref.org/vikoristannya-vlasnih-virshiv-na-urok.html
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Техніка безпеки при виявленні та документальному оформленні фактів 

незаконного полювання. 

Техніка безпеки при проведенні рейдів з охорони угідь та затримання 

порушників. Запобігання конфліктам з порушниками. Дії в екстремальних 

ситуаціях. Надання першої медичної допомоги при нещасних випадках на 

полюванні. 

 

Тема 7. Охорона навколишнього середовища 

Раціональне використання природних ресурсів у народному господарстві і 

життєдіяльності людини. Культурно-виховне значення природи. 

Необхідність охорони навколишнього середовища. Конституція України про 

охорону природи. Інші документи, що визначають відповідальність 

організацій, закладів, громадян за охорону і раціональне використання 

природних ресурсів. 

Організація охорони навколишнього середовища. Охорона атмосферного 

повітря землі, водойм, надр землі, рослинного і тваринного світу. 

Характеристика забруднення навколишнього середовища. 

Персональна відповідальність єгеря в справі охорони навколишнього 

середовища. 

Заповідно-мисливські господарства, заповідники, заказники, національні 

парки та інші, їх призначення. Види звірів, птиць та риб, занесених до 

Червоної книги України. 

 
3.9.ЗМІСТ ПРЕДМЕТУ 

«Охорона праці» 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

Зміст поняття “охорона праці”, соціально-економічне значення охорони 

праці. Мета і завдання предмета “Охорона праці”, обсяг, зміст і порядок його 

вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці 

робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою. 

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон 

України “Про охорону праці”, Кодекс законів про працю України, Закон 

України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності”, Основи законодавства України про 

охорону здоровя, Закон України “Про пожежну безпеку”, Закон України 

”Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, Закон України 

“Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, 

Закон України „Про колективні договори і угоди”. 

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на 

охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього 

трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний 

договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під 

час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі 
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умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за 

порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових 

актів з охорони праці. 

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації 

робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно- 

правових актів з охорони праці. 

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за 

охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про 

охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених 

найманими працівниками осіб з питань охорони праці. 

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок 

навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і 

види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і 

посадових осіб. 

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення 

небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних 

засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами 

індивідуального та колективного захисту. 

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні 

випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і 

здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання 

і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних 

захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та 

захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, 

методико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і 

професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. 

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних 

захворювань і професійних отруєнь. 

 

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал 

небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці 

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, 

для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань 

з охорони праці. 

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час 

проведення робіт за професією «Обліковець з реєстрації бухгалтерських 

даних» при діяльності у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. 

Роботи з підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при 

експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування. 

Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних 

умов. Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних 

умов праці, порядок їх використання. 

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. 

Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях 

навчальних закладів. 

http://kzref.org/nakaz-61-n-pro-perevirku-tehnichnogo-stanu-sportivnih-sporud-t.html
http://kzref.org/zakonami-ukrayini-pro-misceve-samovryaduvannya-v-ukrayini-pro.html
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Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та 

умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці). 

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх умов в 

процесі праці (почуття, сприймання, увага, пам’ять, уява, емоції) та їх вплив 

на безпеку праці. 

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп 

роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх 

вплив на безпеку праці. 

Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки 

виробничих процесів, обладнання. 

План евакуації з приміщень у разі аварії. 

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і 

вибухозахист 

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання 

відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої 

техніки в пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання 

опалюваних систем, електронагрівальних прикладів, відсутність захисту від 

блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин. 

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація, 

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, 

запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. 

Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. 

Поняття вогнестійкості. 

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, 

покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту 

об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для 

пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, 

будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах 

галузі. 

Організація пожежної охорони в галузі. 
Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних 

значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами 

хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і 

тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і 

параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі. 

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та 

вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових 

викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів. 

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища. 

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування 

промислових аварій. 

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для 

виробництв підвищеної вибухонебезпеки. 

http://kzref.org/rozporyadjennya-golovi-rajonnoyi-derjavnoyi-administraciyi-vid-v5.html
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Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та 

наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку 

життя і здоровя людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та 

їх наслідки. 

 

Тема 4. Основи електробезпеки 

Електрика промислова, статична і атмосферна. 
Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму 

на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини 

електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, 

фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення 

потерпілого від дії електричного струму. 

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та 

лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга 

доторкання. 

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження 

працюючих електричним струмом. 

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. 

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. 

Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. 

Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними 

електросвітильниками. 

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних 

комп’ютерах. 

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. 
Правила поведінки під час грози. 

 

Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди 

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та 

санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, 

іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на 

організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, 

біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності 

людини, викликають гострі та хронічні захворювання. 

Лікувально-профілактичне харчування. 
Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. 

Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і 

жінками. 

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією. 
Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря виробничих, 

навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення 

та вентиляції. 

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та 

аварійне. Правила експлуатації освітлення. 

http://kzref.org/generalenij-direktorat-z-pitane-ohoroni-zdorovya-ta-zahistu-pr.html
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Санітарно-побутове забезпечення працівників. 

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 року. 

 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках 

Основи анатомії людини. 

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. 
Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність 

дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування 

СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні 

кровотечі з ран, носа, вуха тощо 

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, 

правила користування. 

Способи реанімації. Штучне дихання способом „з рота в рот” чи „з носа в 

ніс”. Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий 

масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного 

дихання. 

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні 

електричним струмом. 

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв’язок. 
Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша 

допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи. 

Надання першої допомоги при знепритомнені (втраті свідомості), шоку, 

тепловому та сонячному ударі, обмороженні. 

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, 

опіку очей. 

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей. 

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання 

допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином. 

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до 

транспортування. Вимоги до транспортних засобів. 

http://kzref.org/umovi-vseukrayinsekogo-fizichnogo-konkursu.html
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