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АНОТАЦІЯ КУРСУ 

Біотехнія – цілеспрямований вплив на лісову екосистему з метою 

збільшення ємкості угідь для диких тварин, в першу чергу мисливських. 

Визначення якості та оптимальних шляхів відтворювальних можливостей 

мисливських угідь є основою для високоефективного сучасного мисливського 

господарства. Ці знання є обов’язковими для сучасного фахівця лісового та 

мисливського господарства. 

 

МЕТА ТА ЦІЛІ КУРСУ 

Мета викладання курсу Біотехнія – вивчення способів активного впливу 

на компоненти лісової екосистеми; оволодіння знаннями, необхідними для 

ведення сучасного високоефективного мисливського господарства. 

Під час вивчення дисципліни здобувач вищої освіти має набути або 

розширити наступні загальні (КЗ) та фахові (КФ) компетентності, передбачені 

освітньою програмою спеціальності 205 – Лісове господарство: 

Загальні компетентності: 

ЗК8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього середовища.  

ЗК12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

Фахові компетентності: 

ФК7. Здатність вирішувати поставлені завдання  з інвентаризації лісів, 

оцінювати лісові ресурси та продукцію.  

ФК8. Здатність вирішувати поставлені завдання  з мисливства та 

забезпечувати ведення мисливського господарства в лісовому фонді.  
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ФК11. Здатність планувати й реалізовувати ефективні заходи  з організації 

господарства, підвищення продуктивності насаджень та їх біологічної стійкості, 

ощадливого,  на екологічних засадах, використання лісових ресурсів. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

В результаті засвоєння матеріалу, передбаченого програмою курсу, 

здобувач вищої освіти буде знати діючі технології лісонасадження, 

лісокористування та лісозаготівлі з урахуванням фізико-географічних, 

ґрунтово-кліматичних та інших особливостей регіону; сучасні вимоги до 

функціонування мисливського господарства; методику розміщування в 

угіддях біотехнічних споруд, годівниць, солонців, пурхалищ та іншого, 

проводити заходи із водо забезпечення  та збільшення кормової цінності 

мисливських угідь. 

Крім того, здобувач вищої освіти набуде навичок розробляти і 

впроваджувати програми раціонального комплексного використання 

мисливських угідь як об’єкту мисливського, лісового, сільського господарств; 

визначати оптимальну ємність угідь та шляхів їх підвищення; складати 

картосхем мисливських угідь; визначати типи та якість мисливських угідь. 

Під час вивчення дисципліни здобувач вищої освіти має досягти або 

вдосконалити наступні програмні результати навчання (ПРН), передбачені 

освітньою програмою: 

ПРН2. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти.  

ПРН3. Проводити літературний пошук українською та іноземними 

мовою і аналізувати отриману інформацію.  

ПРН4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та 

професійними знаннями для вирішення завдань з організації та ведення 

лісового господарства. 

ПРН5. Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку 

лісових насаджень, теорії та принципи ведення лісового і мисливського 

господарства для вирішення завдань професійної діяльності   

ПРН6. Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, 

інструментів для організації виробничого процесу з урахуванням екологічних, 

технічних та технологічних можливостей.  

ПРН7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові 

матеріали, організаційно-управлінську документацію з організації та ведення 

лісового і мисливського господарства, знання з економіки та права для 

забезпечення ефективної виробничої діяльності.  

ПРН8. Проектувати та організовувати ведення лісового та мисливського 

господарства відповідно до встановлених вимог.  

ПРН10. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних 

показників дерев, деревостанів, їх продуктивності, стану насаджень та 

довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази.  

ПРН11. Оцінювати значимість отриманих результатів досліджень 

дерев, деревостанів, насаджень, лісових масивів і стану довкілля, стану 

мисливських тварин та їх кормової бази і робити аргументовані висновки.  



ПРН12. Інтегрувати та удосконалювати виробничі процеси ведення 

лісового господарства відповідно до чинних вимог.  

ПРН14. Виконувати чітко та якісно професійні завдання, 

удосконалювати технологію їх виконання та навчати інших.  

ПРН15. Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та 

забезпечувати ведення лісового господарства на засадах наближеного до 

природи  лісівництва. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 
Години 

(лекц./ 

практ.) 

Тема лекції 
Тема практичного 

заняття 
Результати навчання 

2/- 

Тема 1. Предмет 

і завдання дисци-

пліни. 

- Знати основні поняття дис-

ципліни Біотехнія; біотехнічні 

заходи та їх класифікацію. 

2/2 

Тема 2. Біотех-

нічні споруди. 

Нормативи біотехнічних 

заходів. Біотехнічні спо-

руди. 

Знати обладнання мисливських 

угідь біотехнічними спорудами; 

типи біотехнічних споруд; нор-

мативи розміщення біотехніч-

них споруд в угіддях. 

2/2 

Тема 3. Підго-

дівля мислив-

ської фауни 

Види кормів, оцінка їх 

якості, запас природних 

кормів, способи його 

визначення, розрахунок 

потреби в кормах на 

період підгодівлі. 

Знати способи та норми 

підгодівлі основних видів 

мисливських тварин; порядок 

облаштування кормових реміз, 

підгодівельних майданчиків, 

мінеральної підгодівлі (солонці 

та ін.). 

2/2 

Тема 4. Біотех-

нічні заходи з по-

кращення кормо-

вих властивос-

тей угідь. 

Система біотехнічних 

заходів для ко-питних 

тварин (підгодівля, осо-

бливості підгодівлі різ-

них видів. Покращення 

кормових та захисних 

властивостей угідь). 

Знати основні групи кормів; 

способи покращення і розши-

рення кормової бази мислив-

ських господарств; природні 

корми (основні кормові росли-

ни), природні луки, пасовища; 

способи заготівлі природних 

кормів (сіно, деревні віники 

тощо). 

2/2 

Тема 5. Біотех-

нічні заходи з 

покращення за-

хисних власти-

востей угідь. 

Система біотехнічних за-
ходів для куроподібних 
птахів (підгодівля, галеч-
ники, порхалища, ремізи, 
реакліматизація, 
розселення). 

Знати способи покращення за-

хисних властивостей лісу; 

покращення гніздопридатності 

та захисних властивостей угідь: 

лісових, польових, водно-боло-

тяних; способи влаштування 

сховищ та гніздівель для різних 

видів мисливських тварин: 

олень, сарна, куниця, ондатра, 

фазан, куріпка. 

2/2 

Тема 6. Охорона 

тваринного сві-

ту. 

Система біотехнічних за-
ходів для водоплавних 
птахів. Причини змен-
шення чисельності водо-
плавних птахів (збе-

Знати заходи з охорони тварин; 

обмеження обсягів добування 

мисливських тварин; способи 

боротьби з браконьєрством. 



реження водно-болотних 
угідь. Покращення умов 
існування водно-болот-
них птахів. 

2/2 

Тема 7. Мислив-

ська зброя, спо-

рядження і само-

лови. 

Особливості будови і 

класифікація мислив-

ської вогнепальної зброї. 

Правила і техніка підбо-

ру мисливської рушниці. 

Прицілювання і стрільба 

по дичині. 

Знати сучасну вогнепальну 

мисливську зброю; класифікацію 

сучасної мисливської зброї; 

способи спорядження мислив-

ських набоїв; самолови та 

самоловний промисел. 

2/2 

Тема 8. Продук-

ція полювання, 

мисливські тро-

феї. 

Обробка трофеїв. Мето-

дика оцінки трофеїв. 

Знати способи первинного 

оброблення добутої дичини та 

препарування трофеїв, знімання 

та первинне оброблення шкур; 

оброблення шкурок найпоши-

реніших видів мисливських 

звірів. Виготовлення тушок і 

муляжів (опудал, чучел) для 

наукових колекцій, музейних 

експонатів та інтер'єру. 
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ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. 

Перескладання модулів відбувається із дозволу лектора 

за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний) 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів 

заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів) 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних 

причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 

навчання може відбуватись індивідуально (в онлайн 

формі за погодженням із дирекцією інституту) 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

Поточний контроль за модулями 

Модуль за тематичним 

планом дисципліни  

Форма контролю та кількість балів  
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Змістовий модуль 1. 0-5 0-5 0-5 0-5 0-20 

Змістовий модуль 2. 0-5 0-5 0-5 0-5 0-20 

Змістовий модуль 3. 0-5 0-5 0-5 0-5 0-20 

Змістовий модуль 4. 0-5 0-5 0-5 0-5 0-20 

 

Модульний контроль 

Модуль за тематичним 

планом дисципліни 

Вид контролю та кількість балів 

Теоретичне питання 
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Змістовий модуль 1. 0-30 0-50 0-20 0-100 

Змістовий модуль 2. 0-15 0-15 0-50 0-20 0-100 

Змістовий модуль 3. 0-15 0-15 0-50 0-20 0-100 

Змістовий модуль 4. 0-15 0-15 0-50 0-20 0-100 

Зважена семестрова 

оцінка 

- - - 0-100 

Навчальна робота 60 

Екзамен 40 

Всього за курс 100 

 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової роботи для заліку 

90–100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

66-74 D 
задовільно  

60-65 Е  

0-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

 


