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За період навчання студенти 

отримують фахові знання з ряду дисциплін, 

зокрема таких як «Зоопаркова справа та 

реінтродукція диких тварин», «Мисливський 

туризм і регіональні особливості 

мисливства», «Мисливські ресурси та 

продукція полювання», «Інноваційні технології у мисливському господарстві», 

«Основи зоогеографії та мисливське районування», «Вольєрне розведення і 

транспортування диких ратичних», «Управління популяціями диких тварин». 

Кафедра лісівництва опікується проблемами та розвитком мисливствознавства 

в Україні, забезпеченням раціонального використання мисливських тварин і 

збереженням біологічної різноманітності. Концепція державної політики України по 

розвитку мисливського господарства, як самостійної галузі, є системою сучасних 

поглядів, принципів і пріоритетів в діяльності органів державної влади, користувачів 

мисливських угідь у сфері охорони і регулювання використання тваринного світу, 

збереження місця існування диких тварин і ведення мисливського господарства.  

Закріплення теоретичного матеріалу забезпечує навчальна лабораторія 

«Музей лісових звірів і птахів ім. професора О. О. Салганського». Фонди те 

експозиція Музею слугують для вивчення закономірностей географічного 

поширення, біотопічного розподілу, особливостей забарвлення, систематичного 

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u32/Zooparkova_sprava.pdf


поділу тощо. Також у зборах представлені 154 види птахів (14 рядів) та 19 видів 

ссавців (2 ряди). До навчальних експонатів відносяться черепи, скелети та хутро, 

які активно задіяні в навчальному процесі при вивченні особливостей будови 

птахів та ссавців. Студенти активно залучаються до наукової роботи гуртка 

біологів-мисливствознавців, започаткованого ще професором О. О. Салганським.  

Отримані знання закріплюються практикою у Регіональному ландшафтному 

парку «Міжрічинський» та провідних мисливських господарствах Державного 

агентства лісових ресурсів України. 

    Адреса приймальної комісії: 

м.Київ, вул. Генерала Родимцева, 19 

навчальний корпус №1 

Тел: +38 (044) 258-42-63, (044) 527-83-03 

(098) 660-48-08, (066) 516-43-52, (063) 804-49-93 

e-mail: vstup@nubip.edu.ua 

Графік роботи: 

понеділок-п’ятниця: 9.00-18.00 

перерва: 13.00-14.00. Субота, неділя:вихідні дні   

mailto:vstup@nubip.edu.ua


Національний лісотехнічний університет України 

Навчально-науковий інститут лісового і садово-паркового 

господарства 

 
Кафедра лісівництва готує фахівців з вищою освітою за 

спеціальністю 205 «Лісове господарство», освітня програма «Мисливське 

господарство». 
Підготовка фахівців 

мисливського господарства у 

Західному регіоні України має давні 

традиції. Понад 160 років тому тут вже 

існувала Львівська крайова школа 

лісового господарства та приватна 

мисливська школа. Національний 

лісотехнічний університет України 

(НЛТУ України) першим започаткував 

підготовку фахівців за спеціалізацією 

«Мисливське господарство». 

У Навчально-науковому 

інституті лісового і садово-

паркового господарства НЛТУ 

України можна навчатися за 

програмою бакалавра і магістра мисливського господарства. 
Навчальна програма підготовки мисливствознавців, поряд із 

загальноосвітніми, включає спеціальні дисципліни: біологія та етологія 

мисливських тварин; знаряддя і технологія полювання; ведення мисливського 

господарства; звірівництво та дичерозведення; лісова таксація і мисливське 

впорядкування; біотехнія; вольєрне утримання диких ратичних; історія, 

ритуали і етика мисливства; облік диких тварин; мисливське собаківництво; 

природоохоронне і мисливське законодавство; основи маркетингу у 

мисливському господарстві; мисливський туризм та ін. 

Особливість навчання в НЛТУ України полягає у тому, що навчальні 

та виробничі практики проводять у 

різних регіонах України (Карпати, 

Полісся, Лісостеп). Студенти мають 

можливість проходити практику у 

зарубіжних країнах, вони беруть 

участь у міжнародних організаціях, 

зокрема в Асоціації студентів-

лісівників (IFSA – International 

Forestry Students association). 

НЛТУ України єдиний серед 

вищих навчальних закладів України 

із історією та традиціями підготовки 

фахівців для лісомисливської галузі.  



Випускники НЛТУ України 

успішно конкурують на національному і 

світовому ринку праці. Вони працюють у 

мисливських господарствах України, 

ближнього і далекого зарубіжжя – 

Білорусь, Болгарія, Ірландія, Іспанія, 

Канада, Молдова, Нова Зеландія, 

Норвегія, Польща, Росія, Таджикистан, 

Угорщина, Фінляндія, Швеція та ін. 

Серед випускників цієї унікальної 

професії: 

- управлінці державних органів влади 

у структурах Міністерств аграрної 

політики та продовольства України, Міністерства екології та природних 

ресурсів України, Агенції лісових ресурсів України;  

- керівники і мисливствознавці обласних управлінь лісового і мисливського 

господарства, державних підприємств лісового господарства, користувачів 

мисливських угідь різних форм власності; 

- наукові співробітники в НДІ, заповідниках, національних природних 

парках; 

- очільники обласних і районних організацій Українського товариства 

мисливців і рибалок, товариств військових мисливців та рибалок Збройних 

сил України; 

- керівники українського відділення Всесвітнього фонду дикої природи, 

туристичних фірм. 

Сфера діяльності 

мисливствознавця – організація робіт з 

охорони, використання і відтворення 

мисливських тварин, мисливського 

собаківництва, трофейного 

полювання, мисливського туризму, 

керівництво роботою єгерів, 

збереження та поліпшення стану 

мисливських угідь, ведення 

державного кадастру мисливських 

тварин та ін.  

Мисливствознавець-практик – реалізує методичні підходи, способи і 

засоби організаційно-технологічної діяльності, що забезпечує ефективність 

ведення мисливського господарства у різних природно-економічних зонах 

країни.  
 

Приймальна комісія 

79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 105, каб. 107 

тел. (032) 237-88-19, 258-42-15 

моб. 067-370-23-12, 063-137-69-68 

email: nltu_pk@ukr.net 
 
 

 



Запорізький національний університет 

Біологічний факультет 
 

Кафедра біології лісу, мисливствознавства та 

іхтіології готує фахівців з вищою освітою зі  

спеціальності 205 «Лісове господарство»,  

освітня програма «Мисливське 

господарство» 

 
Під час навчання за спеціальністю 205 «Лісове 

господарство» за освітньою програмою «Мисливське 

господарство» студенти отримають знання з 

25 дисциплін, основні з яких: 

 

1) Біологія мисливських тварин;  

2) Методи обліку мисливських тварин;  

3) Типологія мисливських угідь;   

4) Упорядкування мисливських угідь;  

5) Оцінка якості продукції мисливства; 

6) Таксидермія;  

7) Правові основи природокористування; 

8) Організація мисливського 

господарства; 

9) Туристичні послуги; 

10)  Основи дичорозведення;  

11)  Вольєрне утримання об’єктів 

мисливської фауни;  

12)  Основи нагонки та натаскування 

мисливських собак; 

13)  Хвороби мисливських тварин. 

Отриманні знання будуть закріпленні на 

практиках в Азово-Сиваському національному 

природному парку (острів Бірючий: с. Садки, Херсонської області) та на біостанції університету 

(острів Хортиця, м. Запоріжжя). На протязі навчання студентам буде запропоновано участь в 

господарських та наукових роботах, які конче необхідні користувачам мисливських угідь, в 

регіональному навчально-науково-виробничому центрі «Екологія» 

Випускники кафедри можуть обіймати такі посади: 

- фахівців обласних управлінь лісового та мисливського господарства Державного 

агентства лісових ресурсів, Державних лісомисливських та лісових підприємств; 

- мисливствознавців користувачів мисливських угідь різних форм власності; 

- фахівців національних природничих парків, заповідників; 

- інспекторів екологічних інспекцій Міністерства екології та природних ресурсів; 

- фахівців кінологічних підприємств мисливського спрямування. 

 

 

 

 

Запорізький національний університет 

Приймальна комісія : 

м. Запоріжжя, вул.Жуковського,66-Б, 2-й навчальний 

корпус ЗНУ, 1 поверх, каб.114,115. 

тел. +38(061) 289-12-68, 764-67-53сайт : www.znu.edu.ua 

Біологічний факультет: вул. Гоголя, 62, (ІІІ навчальний корпус) ауд. 312 

Випускаюча кафедра: біологія лісу, мисливствознавства та іхтіології 

вул. Гоголя, 62, (ІІІ навчальний корпус) ауд. 208-А 

тел. (061) 228-75-79, 228-76-15 сайт: forest.bio.dep@gmail.com 

 

 

 

Бірючанські олені 

Обробка наукового матеріалу 

http://www.znu.edu.ua/
mailto:forest.bio.dep@gmail.com


Біологічний факультет 

 
Спеціальність 205 «Лісове господарство» 

Освітня програма «Мисливське господарство» 

 

 
Спеціальність є особливою. Завдяки фахівцям 

мисливствознавцям з рівнем вищої освіти бакалавр і 

магістр проводиться  реалізація державної політики 

и  галузі лісового та мисливського господарства. Їх 

професійна діяльність буде пов’язана з охороною, 

відтворенням та раціональним використанням 

ресурсів тваринного світу. Щорічна потреба для 

понад 100 молодих спеціалістів для 

1000 користувачів мисливських угідь України 

різних форм власності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертифікати ЗНО: ЗНУ запрошує вас взяти участь  

у безкоштовних пробних тренінгах ЗНО 

1) Українська мова                                                     2) Біологія або хімія 

та література (> 100 балів)                                          (> 100 балів) 

 

3) Математика 

(> 100 балів) 

 

Для  кращої підготовки до ЗНО запрошуємо на підготовчі курси, 

 які проводяться  Запорізьким Національним Університетом! 

 

 

Примітка: Випускники коледжів різних спеціальностей мають можливість вступати до 

Запорізького національного університету на ІІ-ІІІ курс спеціальності 205 «Лісове господарство» 

за освітньою програмою «Мисливське господарство». 

Випускники кафедри : магістри 

мисливствознавства 

Практика на о. Хортиця 

Викладачі кафедри 


