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Загальний опис дисципліни 

Мета і завдання: набуття теоретичних і практичних знань та формування навичок щодо 

методів утримування та розведення хижих диких ссавців у штучно створених умовах їх 

реабілітації та репатріації; проведення природоохоронних акцій та просвітницьких 

заходів. Завдання: полягають у оволодінні теоретичними положеннями та практичними 

навичками з: утримування та розведення хижих диких ссавців у штучно створених 

умовах; виготовлення та облаштування приміщень для нетривалого і тривалого 

утримування хижих диких тварин; збагачення середовища їх існування; застосування 

вмінь з утримування та розведення хижих диких ссавців для підвищення ефективності 

мисливських господарств. Результати навчання за навчальною дисципліною: знати: 

видовий склад  хижих диких ссавців; світові тенденції розвитку утримування та 

розведення хижих диких ссавців у штучно створених умовах; біологію, екологію та 

етологію хижих диких ссавців; основи управління мікропопуляціями хижих диких 

ссавців; вміти: визначати види хижих диких ссавців, статево-вікову структуру популяцій; 

визначати показники оптимальної чисельності та щільності мікропопуляцій; 

організовувати та забезпечувати технологічні процеси; розробляти заходи з покращення 

утримування та розведення хижих диких ссавців. 

 Загальні компетентності: здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях, 

знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності, прагнення 

до збереження навколишнього середовища; здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Фахові компетентності: здатність проводити дослідження видового, статевого та 

вікового складу мікропопуляцій хижих диких ссавців в умовах неволі; здатність 

забезпечувати утримання, складати раціони для різних видів і статевовікових груп тварин 

та організовувати їх нормовану годівлю з урахуванням річної потреби в кормах. 

Програмні результати навчання: здатність виконувати роботи, пов’язані з годівлею 

хижих диких ссавців, племінною справою, первинним зоотехнічним обліком та з 

технологічними розрахунками їх утримання в штучно створених умовах - впливати на 

дотримання вимог, щодо збереження навколишнього середовища.  

Зміст за темами: 

1. Збереження тварин ex situ як важливий етап програм збереження рідкісних видів у 

природі. 

2. Законодавче забезпечення утримування диких тварин у штучно створених умовах 

3. Систематичний огляд ряду Carnivora: їх основні представники в зооколекціях 

4. Приміщення для утримування, розведення та експонування хижих тварин. 

5. Зоотехнічне обслуговування зооколекцій хижих тварин. 

6. Адаптації диких хижих тварин до існування у штучно створених умовах. 

7. Реабілітації диких хижаків в Україні та за кордоном.  

8. Програми репатріації хижих тварин з утворенням самостійних природних популяцій in 

situ.  

9. Доместикація хижих тварин в сучасних умовах 

10. Законодавчі аспекти формування зооколекцій на підприємствах лісового і 

мисливського господарств 

 


