
СИЛАБУС КУРСУ 

 

ВПОРЯДКУВАННЯ МИСЛИВСЬКИХ УГІДЬ 

 

 

 

Ступінь вищої освіти – БАКАЛАВР 

Освітньо-професійна програма «Лісове 

господарство» 

Кількість кредитів ECTS – 5 

Рік навчання – 4, семестр – 7 

Мова викладання – українська 
 

Керівник курсу: 

кандидат біологічних наук  

Корма Олександр Михайлович 

korma.a@ukr.net    066-252-45-43 

 

АНОТАЦІЯ КУРСУ 

Упорядкування мисливських угідь є базовою дисципліною, спрямованою 

на надання здобувачам вищої освіти комплексу теоретичних та практичних 

знань щодо методів комплексної оцінки якості угідь, проектування 

експлуатаційних та біотехнічних заходів у мисливському господарстві, а 

також формування вмінь та навичок щодо організації та здійснення робіт із 

упорядкування мисливських угідь, складання та оформлення Пояснювальної 

записки до Проекту організації й розвитку мисливського господарства. 

 

МЕТА ТА ЦІЛІ КУРСУ 

Метою викладання навчальної дисципліни «Упорядкування 

мисливських угідь» є надання здобувачам вищої освіти основних відомостей 

щодо правових, методологічних та наукових засад територіальної організації 

мисливських господарств, методів науково обґрунтованої оцінки та 

інвентаризації угідь та основних методів упорядкування мисливських угідь. 

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: 

ЗК7. Знання та розуміння предметної області  та розуміння професії.  

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. 

 

mailto:korma.a@ukr.net


Фахові компетентності: 

ФК2. Здатність проводити лісівничі вимірювання та дослідження.  

ФК3. Здатність використовувати знання й практичні навички для 

аналізу біологічних явищ і процесів, біометричної обробки дослідних даних та 

їх математичного моделювання. 

ФК6. Здатність вибрати типове обладнання  та інструменти для 

вирішення сформульованого завдання, а також оцінити економічну 

ефективність його виконання. 

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. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

В результаті засвоєння матеріалу, передбаченого програмою курсу, 

здобувач вищої освіти буде знати правові, методологічні та організаційні 

засади проведення упорядкування мисливських угідь; методи науково-

обґрунтованої оцінки та інвентаризації типів мисливських угідь; основні 

методи упорядкування мисливських угідь. 

Крім того, здобувач вищої освіти набуде навичок надавати науково 

обґрунтовану оцінку різних типів мисливських угідь певного господарства та 

проводити їх бонітування; здійснювати організаційний поділ території 

мисливського господарства на єгерські обходи; здійснювати розрахунок 

середнього класу бонітету та пропускної спроможності мисливських угідь; 

здійснювати проектування біотехнічних та експлуатаційних заходів; складати 

перспективний план охорони, раціонального використання та відтворення 

мисливських тварин, збереження та поліпшення стану 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.  

ПРН9. Застосовувати лісівничі загальновідомі методи збору дослідного 

матеріалу та його статистичного опрацювання.   

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. Мета і задачі 

впорядкування ми-

сливських угідь. 
- 

Знати особливості складання 

перспективного плану органі-

зації і розвитку мисливського 

господарства; об’єкт впоряд-

кування і цикл мисливсько-

впорядних робіт. 

2/2 

Тема 2. Види і 

методи мисливсько-

впорядних робіт. 

Загальні засади упо-

рядкування мислив-

ських угідь. Орга-

нізація території ми-

сливського госпо-

дарства. 

Знати базове та повторне 

впорядкування мисливських 

угідь; суть методу типології і 

бонітування; категорії складно-

сті мисливськовпорядних робіт 

та їх зв’язок з % угідь відкритого 

ландшафту. 

6/4 

Тема 3. Типологія, 

бонітування та 

оптимальна ємність 

мисливських угідь. 

Складання відомості 

типології і боніту-

вання. 

Знати сучасне лісомисливське 

районування України; мислив-

сько-господарську оцінку ми-

сливських угідь України; за-

гальні принципи якісної оцінки 

мисливських угідь; загальні за-

сади поділу території госпо-

дарства на мисливські виділи; 

картографування чисельності та 

щільності представників ми-

сливської фауни. 

Побудова плану ми-

сливських угідь з 

нанесенням на нього 

запроектованих за-

ходів. 



2/2 

Тема 4. Організація і 

управління мислив-

ським господар-

ством, охорона фа-

уни. 

Облік чисельності 

мисливських звірів 

та птахів. 

Знати організацію території ми-

сливського господарства; прин-

ципи поділу угідь господарства 

на експлуатаційні та відтворю-

ючі ділянки; поділ господарства 

на єгерські обходи. 

2/2 

Тема 5. Облік 

чисельності мислив-

ських звірів та птахів. 

Розрахунок опти-

мальної ємності го-

сподарства за основ-

ними видами диких 

тварин. 

Знати цілі обліку мисливської 

фауни; відносні та абсолютні 

методи обліку; класифікацію 

видів обліку, об’єм облікових 

робіт у господарстві. 

4/2 

Тема 6. Проектуван-

ня експлуатаційних 

та мисливсько-гос-

подарських заходів. 

Планування від-
стрілу та пропускної 
спроможності ми-
сливського госпо-
дарства. 

Знати оптимальну та фактичну 

чисельність та щільність тварин; 

ємність мисливських угідь; еле-

менти середовища які визна-

чають ємність угідь для ми-

сливських тварин; розрахунок 

чисельності мисливських тварин 

на плановий період; способи 

полювання та доцільність їх 

застосування в умовах мислив-

ських господарств різних 

лісомисливських зон. 

4/2 

Тема 7. Проектуван-

ня біотехнічних захо-

дів. 

Біотехнічні заходи. 

Проектування біо-

технічних споруд, 

солонців, водопоїв, 

відтворювальних ді-

лянок. Проектування 

реміз. 

Знати поняття про біотехнічні 

заходи, їх класифікацію; перелік 

заходів, направлених на збіль-

шення запасів мисливських тва-

рин та підвищення їх продук-

тивних властивостей; перелік 

заходів, що проектуються при 

виконанні лісовпорядних робіт. 

2/2 

Тема 8. Санітарно-

профілактичні захо-

ди в мисливських 

угіддях. 

Розрахунок потреби 

кормів у господар-

стві. 

Знати ветеринарно-санітарні 

профілактичні заходи в мислив-

ських угіддях; дегельмінтизація 

(санітарні проти епідеміологічні 

заходи) тварин і місць їх годівлі; 

селекційний відстріл та його 

завдання. 
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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 

Змістовий модуль 5. 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. 0-30 0-50 0-20 0-100 

Змістовий модуль 5. 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 

 


