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МЕТА ТА ЦІЛІ КУРСУ 

Навчальна дисципліна «Розведення дичини з основами кінології» є 

комплексною дисципліною, яка складається з двох компонентів: 

дичерозведення та мисливська кінологія 

Метою викладання курсу Розведення дичини є надання здобувачам 

вищої освіти (ЗВО) теоретичних та практичних знань щодо дичерозведення та 

звірівництва як галузі мисливського господарства, що займається штучним 

розведенням тварин для відтворення та поповнення мисливської фауни й 

збереження рідкісних та зникаючих видів у сучасних умовах 

трансформованих антропогенних угідь. Студенти з’ясовують зоологічну 

кваліфікацію і біологічні особливості хутрових звірів, що розводяться для 

спеціалізованих мисливських господарств та потреб. Вивчають сезонність 

біологічних циклів, ріст, розвиток хутрових звірів, а також особливості і їх 

утримання та годівлі.  

Метою викладення курсу Основи кінології є формування у ЗВО знань, 

умінь та навичок сучасних методів кінології, вирощування, розведення та 

дресирування собак, вибору порід та застосування собак мисливських порід 

під час полювання, практичного втілення цих знань і вмінь у виробництві.  

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

джерел. 

Фахові компетентності: 

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.  

ФК11. Здатність планувати й реалізовувати ефективні заходи  з 

організації господарства, підвищення продуктивності насаджень та їх 

біологічної стійкості, ощадливого,  на екологічних засадах, використання 

лісових ресурсів.  

 

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

В результаті засвоєння матеріалу, передбаченого програмою курсу, 

здобувач вищої освіти буде знати сезонність біологічних циклів звірів; 

особливості розведення основних об’єктів звірівництва; ріст та розвиток 

хутрових звірів; особливості утримання та годівлі; основні напрямки в 

покращенні продуктивності та підвищенні ефективності звіроферм; методи 

покращення хутрової сировини – основного показника господарської 

діяльності звіроферм; походження та класифікацію, анатомію та фізіологію, 

екстер’єр та конституцію мисливських собак; біологічні основи розведення, 

основи племінного розведення та техніку розведення собак мисливських 

порід; породи мисливських собак; правила утримання, годівлі та дресирування 

собак; порядок випробування та комплексну оцінки мисливських собак; 

способи полювання з собаками та техніку безпеки при полюванні з ними; 

захворювання собак та способи їх профілактики; правила організації та 

проведення виставок мисливських собак.. 

Крім того, здобувач вищої освіти набуде навичок складати раціони для 

різних видів і вікових груп тварин та птахів; проводити оцінку якості хутра; 

проводити бонітування поголів’я для племінної роботи; проводити 

адаптаційні заходи по випуску в угіддя штучно вирощених тварин та птахів; 

оцінювати екстер’єр та конституцію мисливських собак; налагодити роботу з 

племінного розведення собак мисливського спрямування в мисливському 

господарстві; організувати спеціальне дресирування для різних порід собак; 

проводити випробування та комплексну оцінку мисливських собак по окремих 

породах; налагодити ветеринарну службу в мисливському господарстві по 

догляду за собаками. 

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. 

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.  

ПРН16. Організувати результативні та безпечні умови праці. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 
Години 

(лекц./ 

практ.) 

Тема лекції 
Тема практичного 

заняття 
Результати навчання 

2/- 

Тема 1. Загальні 

питання штучного 

розведення дичини. 

- Знати загальні основи про 

штучне розведення дичини та 

історія його розвитку; еко-

логічне обґрунтування необхід-

ності штучного розведення 

дичини. 

2/2 

Тема 2. Зоотехніч-

ний аспекти штуч-

ного розведення 

дичини. 

Динаміка популяції 

мисливських тварин 

та перспективи їх 

штучного розведення. 

Знати зоотехнічні основи 

штучного розведення дичини; 

принципи підбору батьків-

ського поголів’я. 

2/2 

Тема 3. Організа-

ційні аспекти штуч-

ного розведення 

дичини. 

Технологія розве-

дення польової пер-

натої дичини 

Знати біотехнічні та ми-

сливськогосподарські основи 

штучного розведення дичини; 

принципи спрямованого ви-

рощування тварин. 

2/2 

Тема 4. Вольєрне 

розведення копитних 

тварин. 

Технологія розве-

дення водоплавної 

пернатої дичини 

Знати морфологічні та біоло-

гічні особливості диких ко-

питних, придатних для воль-

єрного утримання. 

2/2 

Тема 5. Технологія 

розведення хутрових 

звірів. 

Технологія розве-
дення копитних ми-
сливських тварин 

Знати біологічні основи зві-
рівництва; етапи відбору ху-
трових і хижих звірів на плем’я; 



принципи розведення зайця 
русака 

2/2 

Тема 6. Аклімати-

зація та реаклімати-

зація мисливської 

фауни. 

Технологія розве-

дення хутрових ми-

сливських тварин 

Знати принципи підселення (за-

везення і випуск) мисливських 

тварин; заходи по розширенню 

ареалів окремих видів ми-

сливських тварин. 

2/2 

Тема 7. Породи 

мисливських собак, 

їх призначення та 

використання. 

Зовнішня будова та 

екстер’єр. Ознайом-

лення з групами 

порід та породами 

мисливських собак. 

Особливості морфо-

логії та забарвлення. 

Знати екстер'єри собак і їх 

оцінку; характеристику порід 

мисливських собак; принципи 

вибору породи для різних видів 

полювання. 

2/2 

Тема 8. Утримання, 

розведення та дреси-

рування мисливських 

собак. 

Раціони для годівлі 

собак. Основні за-

хворювання собак та 

їх збудники. Техніка 

безпеки при полю-

ванні з собаками. 

Знати вимоги для утримання та 

розведення мисливських собак, 

виховання молодняка; годуван-

ня мисливських собак; дресиру-

вання і спеціальне навчання 

мисливських собак. 
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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 

Підсумковий 

тест за 

модуль 

Результат 

поточного 

контролю 

Зважена 

модульна 

оцінка 

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 

 


