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Дисципліна «Мисливська кінологія» є однією з визначальних для фахової
підготовки бакалаврів мисливського господарства, оскільки її вивчення
необхідне для формування у студентів-мисливствознавців системних знань про
сучасних мисливських собак, біологію їх розведення, специфіку використання,
для розуміння значення собак мисливських порід при веденні рентабельного
мисливського господарства.
Метою вивчення дисципліни є набуття студентами спеціальних
теоретичних і практичних знань щодо основних груп та порід мисливських
собак поширених в Україні, методик утримання та розведення і догляду за
ними, сучасних методів та способів полювання з мисливськими собаками.
Проектовані результати навчання.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати анатомію та фізіологію собак; походження, класифікацію і
породи мисливських собак; біологічні основи та техніку їх розведення; основи
годівлі та утримання собак; хвороби собак, їх діагностику і профілактику;
правила організації та проведення виставок мисливських собак; способи
полювання з собаками і техніка безпеки при полюванні з ними.
- вміти визначати породи мисливських собак; проводити проміри для
визначення якісних показників та породи; володіти навичками щодо
утримання, годівлі та дресирування собак; організовувати полювання з
використанням собак відповідно до історичного досвіду та регіональних
традицій полювання.

- бути здатним розробляти раціони годівлі собак; організувати
полювання з використанням мисливських собак в залежності від об’єкту
полювання, надати першу допомогу при захворюванні собаки.
ЗМІСТ КУРСУ
Лекції
Тема 1. Походження хорта, породи та мисливські якості собаки і
особливості полювання.
Тема 2. Походження, породи, мисливські якості лайки та особливості
полювання.
Тема 3. Походження і породи гончаків, мисливські якості та особливості
полювання з ними.
Тема 4. Походження, породи (континентальні, острівні), мисливські
якості та особливості полювання з лягавими.
Тема 5. Походження, породи пошукових і норних собак, їх мисливські
якості та способи полювання.
Тема 6. Біологічні основи розведення собак.
Тема 7. Утримання собак, дресирування і спеціальне навчання
мисливських собак.
Тема 8. Польові випробування та організація виставок мисливських
собак.
Практичні заняття
Практичне заняття 1. Конституціальні типи, екстер’єр і стандарти порід
мисливських собак.
Практичне заняття 2. Зовнішня будова та опірно-рухова система.
Практичне заняття 3. Системи органів життєдіяльності та їх
функціонування.
Практичне заняття 4. Основи племінної справи та виховання собаки.
Практичне заняття 5. Утримання та догляд мисливських собак.
Практичне заняття 6. Розроблення кормових раціонів для годівлі
мисливських собак різного віку та порід.
Практичне заняття 7. Хвороби собак (інфекційні, інвазійні), їх
діагностика та профілактика.
Практичне заняття 8. Техніка безпеки при полюванні з мисливськими
собаками.
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