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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

 

Кількість кредитів - 4 

Галузь знань 

18 – Виробництво та 

технології 

Нормативна навчальна дисципліна 

з циклу дисциплін професійної 

підготовки 

плану підготовки бакалавра 

Спеціальність  183 – 

Технології захисту 

навколишнього середовища 

Освятня програма - Технології 

захисту навколишнього 

середовища  
 

Модулів - 1  

 

 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів - 2 4-й 

МКР Семестр 

7-й  

 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –3; 

самостійної роботи  

студента - 3 

 

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

Лекції 

30 год 

Практичні роботи 

15 год 

Лабораторні роботи 

 

Самостійна робота 

45 год 

Індивідуальні завдання: 

 

Вид контролю: 

іспит  

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання – 1:1.
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Радіоекологія» є  є  формування у 

студентів уявлень про вплив випромінювань різного типу на біологічні організми, 

аналіз фізіологічних та біохімічних змін під дією іонізуючого випромінення та 

заходів, які сприяють зменшенню цих змін або нівелюванню впливу. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Радіоекологія» є: 

 - Методичні: викласти теоретичні основи та методологічні особливості 

застосування системного підходу у вивченні впливу на організм різних доз 

іонізуючого випромінювання; 

- Пізнавальні: надати уявлення про сучасний стан радіоекології; показати 

напрямки розвитку у галузі пізнання радіочутливості різних типів клітин, тканин та 

живих організмів. 

- Практичні: Ознайомити студентів із сучасними методами радіоекологічних 

досліджень, особливостями фізичного впливу іонізуючої радіації, методиками 

вимірювання доз, визначення шляхів міграції радіонуклідів у екосистемах, 

діагностичними, лікувальними, побутовими та селекційними методами застосування 

іонізуючого випромінювання. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати : 

 Визначення поглинутої дози іонізуючого випромінювання за умов зовнішнього 

опромінення. 

 Методи розрахунку доз іонізуючого опромінення. 

 Кількісну оцінку поглинутої дози іонізуючого випромінювання. Структуру 

дозиметру. 

 Визначення поглинутої дози іонізуючого випромінювання від інкорпорованих 

джерел. 

 Методи розрахунку доз іонізуючого опромінення. 

 Гамма-спектрометр. Визначення поглинутої дози іонізуючого випромінювання. 

 Визначення відносної біологічної ефективності дії іонізуючої радіації. 

 Методику розрахунку відносної біологічної ефективності. Джерела гамма- та 

бета-випромінювання. 

 Графічне представлення дозової залежності за заданим біологічним параметром. 

 Методи статистичної і графічної обробки експериментального матеріалу. 

 Експериментальні дані про вплив різних доз іонізуючого випромінювання на 

екологічні системи. 

 Аналіз дозових залежностей виживання одноклітинних організмів. 

 Поняття про коефіцієнт кисневого підсилення. 

 Оцінку радіостійкості біооб'єктів. 

 Кількісні характеристики дозових залежностей. 

 Поняття про діапазони мінливості радіостійкості біооб'єктів. 

 Визначення коефіцієнтів накопичення основних дозоутворюючих радіонуклідів 

рослинами. 
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 Методи розрахунку коефіцієнтів накопичення радіонуклідів. 

 Поняття про коефіцієнти накопичення радіонуклідів. Гамма-спектрометр. 

 Визначення динаміки вмісту радіонукліду у компонентах екосистеми. 

 Сцинтиляційний лічильник. 

 Дані про радіонуклідне забруднення, типи ґрунтів і структуру харчування людей, 

що населяють певну місцевість. Характеристику дозових навантажень. 

 Гостре та хронічне опромінення об'єктів. 

 Елементи транспорту радіонуклідів в системі "ґрунт-рослина". 

 Критичні тканини та органи. 

 Методи розрахунку коефіцієнтів накопичення у рослин на штучно забруднених 

територіях. 

 Поняття про коефіцієнти переходу. 

 

вміти : 

 Визначати поглинуту дозу організмом (тваринним, рослинним) від певного 

виду іонізуючого опромінення за умов зовнішнього опромінення методом 

вимірювання та розрахунку. 

  Визначати поглинуту окремим органом дозу від заданого інкорпорованого 

радіонукліду методом вимірювання та розрахунку та відносну біологічну 

ефективність дії різних за якісними характеристиками типів іонізуючої 

радіації методом розрахунку. 

  В умовах лабораторії графічним методом побудувати дозову залежність за 

заданим біологічним параметром. 

  В умовах лабораторії визначити кількість та розміри мішеней клітин за 

експериментальними даними; за фактичними даними методом розрахунку 

визначити фактор зміни дози при застосуванні кисню як модифікуючого 

фактора; визначати радіостійкість різних груп біооб'єктів методом 

співставлення та визначати коефіцієнти накопичення основних 

дозоутворюючих радіонуклідів культурними рослинами, розподілу 

розчинних форм радіонуклідів між компонентами штучно створеної 

екосистеми методом вимірювання та розрахунку. 

  методом розрахунку, визначити відповідність реальних дозових навантажень 

на людський організм в умовах підвищеного радіаційного фону до існуючих 

нормативів. 

   визначити особливості дії хронічного та гострого опромінення і ефектів 

фракціонування на дикоростучих видах рослин методом розрахунку;  

визначати рівень радіозахисної дії хімічних сполук методом вимірювання та 

розрахунку; роль корелятивних взаємодій кореня та стебла проростків у 

визначенні їх радіочутливості, визначити коефіцієнти переходу основних 

дозоутворюючих елементів з грунту до рослин методом розрахунку. 

 визначити радіостійкість насіння та проростків методом опромінення. 

 проводити дезактивацію забруднених приміщень та продуктів харчування; 

 визначати шляхи міграції радіонуклідів у навколишньому середовищі. 
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Перераховані результати навчання є основою для формування наступних 

компетентностей:  

 

К14. Здатність проводити спостереження 

та інструментальний і лабораторний 

контроль навколишнього середовища, 

впливу на нього зовнішніх факторів, з 

відбором зразків (проб) природних 

компонентів.  

 

К15. Здатність здійснювати контроль за 

забрудненням повітряного басейну, 

водних об’єктів, ґрунтового покриву та 

геологічного середовища. 

 

К25. Знання чинників впливу екологічно 

небезпечних явищ та процесів на 

біологічні та фізіологічні показники стану 

людини 

ПР08. Вміти продемонструвати навички 

вибору, планування, проектування та 

обчислення параметрів роботи окремих 

видів обладнання, техніки і технологій 

захисту навколишнього середовища, 

використовуючи знання фізико-хімічних 

властивостей полютантів, параметрів 

технологічних процесів та нормативних 

показників стану довкілля. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Характеристика іонізуючих випромінювань та 

джерела опромінення людини й біоти іонізуючою радіацією.  

Тема 1. Джерела іонізуючого випромінювання. 

Роль радіації у виникненні життя на Землі. Теорія абіогенного синтезу.  

Природні джерела опромінення. Радіаційні пояса Землі. Природні радіонукліди і 

шляхи їх впливу на людину. Технологічно підвищений природний фон при 

використанні кам’яного вугілля і продуктів переробки фосфатів. Глобальні випадіння 

при використанні і випробовуваннях ядерної зброї.  

Озонові “діри” в атмосфері як причина зростання інтенсивності 

ультрафіолетових променів. Іонізуючі випромінювання в Космосі. Антропогенні 

зміни радіоактивного фону. 

Земна радіація та радон, його властивості. Природна радіоактивність і 

життєдіяльність клітин. Природна радіоактивність і еволюція видів. Джерела радіації, 

які використовуються в медицині. Атомні станції та їх безпека.  

 

Тема 2. Дози іонізуючого випромінювання та взаємодія радіації з 

речовиною. 

Іонізація та збудження, іонізаційний потенціал. Вільнорадикальний стан атомів 

та молекул. Види іонізуючого випромінювання: корпускулярне і некорпускулярне. -

,-,- випромінювання та механізм їх виникнення і поширення. Рентгенівське та 

синхротронне випромінювання. Нейтрони, їхні фізичні властивості. Доза, що 

поглинута, її одиниці виміру. Відносна біологічна ефективність. Еквівалентна доза. 

Ефективна еквівалента доза.  Колективна та повна ефективні еквівалентні дози. 

Позасистемні одиниці виміру радіаційних характеристик. Коефіцієнт радіаційного 

ризику. 

Взаємодія радіації з речовиною: фотоелекричний ефект, ефект Комптона та 

ефект утворення пари електрон-позитрон. 

Тема 3. Дія іонізуючого випромінювання на молекули.  

Радіаційні пошкодження. Пряма та непряма дія випромінювання.  

Радіаційна хімія води. Вільнорадикальній процес у опромінених живих 

системах. Дія радіації на нуклеїнові кислоти. Пошкодження нуклеотидів, однониткові 

та двониткові розриви. Дія радіації на білки, ліпіди. Перокисне окиснення ліпідів. 

Радіобіологічні клітинні ефекти. Генні та хромосомні мутації. Дозові залежності 

радіобіологічних ефектів. 

 

Тема 4. Кисневий ефект та прямі та непрямі ефекти опромінення клітин та 

тканин.  

Кисневий ефект у радіаційно-хімічних реакціях. Коефіцієнт кисневого 

посилення. Лінійне передавання енергії та відносна біологічна ефективність 

опромінення. Киснева післядія та кисень у живих клітинах.  

Сублетальні та летальні пошкодження клітин. Прямі та непрямі ефекти 

опромінення клітин. Модифікація радіобіологічних ефектів. Радіопротектори та 

радіосенсибілізатори.  
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Репарація клітин від променевого ураження. 

Тема 5. Дія іонізуючого та неіонізуючого випромінювання на організми. 

Радіочутливість різних тканин організму. Правило Бергон’є та Трибондо. 

Стійкість до опромінення різних органів та систем організму. Загальна схема 

формування відповіді тваринного організму на опромінення.  

Радіаційні синдроми у ссавців. Кістково-мозковий та гастроінстетинальний 

синдроми. Вплив опромінення на клітини крові і тканини кровотворних органів. 

Захист від загибелі при різних синдромах. Системна відповідь організму на 

опромінення. Вплив іонізуючих випромінювань на плід людини й тварин. 

 

Змістовний модуль 2. Радіочутливість видів та міграція радіонуклідів у 

навколишньому середовищі.  

 

Тема 6. Наслідки радіаційно-хімічних перетворень у клітинах та організмі. 

Види пізніх ефектів опромінення. Вплив опромінення на процеси старіння, 

реакції поведінки, стресову реакцію організму. Стійкість тварин до хронічного 

опромінення.  

Біологічні фактори модифікації реакцій ссавців на опромінення: вік, генетична 

конституція, стать, стан здоров’я, дієта, концентрація кисню в атмосфері, 

температура. Вплив опромінення на процеси регенерації. 

Радіаційний канцерогенез. 

 

Тема 7. Лекція. Радіочутливість рослин та радіостійкість різних видів.  

Радіостійкість вірусів і бактеріофагів. Радіостійкість бактерій, грибів та рослин. 

Радіостійкість тварин. Зв’язок між розмірами геному й радіочутливістю видів. 

Радіостійкість видів і філогенез. 

Радіочутливість рослин. Критичні органи вищих рослин. Радіостійкість насіння 

та різних систем рослин. Хронічне опромінення рослин. 

Продукти протирадіаційної дії. 

 

Тема 8. Лекція. Розповсюдження радіонуклідів в атмосфері та наземні 

шляхи міграції. 

Процеси переносу в атмосфері та трасери. Процеси трансформації та поведінка 

аерозолів. Сухе випадіння. Процеси мокрого випадіння. Вплив фізичної та хімічної 

форми радіонуклідів. Вплив орографії. Ресуспензія із суші. Перенесення з моря на 

сушу. 

Вимірювання у навколишньому середовищі. Моніторинг концентрацій. 

Метеорологічні спостереження. Моделювання. 

Наземні шляхи міграції у різних природних екологічних системах. 

Напівприродні екосистеми та розповсюдження радіонуклідів у подібних системах. 

Методи очищення повітря на ґрунту від радіоактивних забруднень. 
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Тема 9. Лекція. Перенесення радіонуклідів у водному середовищі. 

Шляхи міграції радіонуклідів у водних системах та ступінь радіаційної 

небезпеки. 

Перенесення та динаміка у підземних водах. Надбережні зони та шельфи. 

Біогеохімічний розподіл радіонуклідів. Перенесення радіонуклідів у напівзамкнених 

морях.  

Захоронення радіоактивних відходів на глибинах океану. Захоронення 

радіоактивних відходів та радіаційна безпека.  

Методи очищення води від радіоактивних забруднень. 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі усьо-

го 
у тому числі 

л лаб практ. інд с.р. л лаб практ. інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Характеристика іонізуючих випромінювань та джерела опромінення людини й біоти 

іонізуючою радіацією.  
Тема 1. Джерела іонізуючого випромінювання. 8 3 - 1  4 - - - - - - 

Тема 2. Дози іонізуючого випромінювання та 

взаємодія радіації з речовиною. 
9 3 - 1  5 

- - 
- - - - 

Тема 3. Дія іонізуючого випромінювання на 

молекули.  
9 3 - 2  4 - - - - - - 

Тема 4. Кисневий ефект та прямі та непрямі 

ефекти опромінення клітин і тканин. 
9 3 - 2  4 - - - - - - 

Тема 5. Дія іонізуючого та неіонізуючого 

випромінювання на організми. 
10 3 - 2  5 - - - - 

- - 

Разом за змістовим модулем 1 45 15 - 8  22 - - - - - - 
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Змістовий модуль 2. Радіочутливість видів та міграція радіонуклідів у навколишньому середовищі. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 6. Наслідки радіаційно-хімічних перетворень 

у клітинах та організмі. 

10 4 - 1  6 - - - - - - 

Тема 7. Радіочутливість рослин та радіостійкість 

різних видів.  

11 4 - 2  6 - - - 
- - 

- 

Тема 8. Розповсюдження радіонуклідів в атмосфері 

та наземні шляхи міграції. 

12 4 - 2  6 - - - 
- - 

- 

Тема 9. Перенесення радіонуклідів у водному 

середовищі. 
10 3 - 2  5 - - - 

- - 
- 

Разом за змістовим модулем 2 45 15 - 7  23 - - - 
- - - 

Разом за модулем 1 90 30 - 15  45 - - - 
- 

- 
- 

ІНДЗ - - - -  - - - - - 
- 

- 

Усього годин 90 30 - 15  45 - - - - - - 
. 



5. Теми практичних занять 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1  Розрахунок доз опромінення прямим шляхом впливу, активності  

радіонуклідів та потужності поглинутої дози. 

2 

2  Метод рентгенографії. 1 

3  Типи дозиметрів. Вивчення конструкції і принципу дії основних 

видів дозиметричних приладів 

2 

4  Принципи і застосування методу радіоізотопної діагностики 1 

5  Вивчення структури і принципу дії гамма-спектрометру 2 

6  Визначення коефіцієнту кисневого посилення, відносної 

біологічної ефективності та лінійного передавання енергії. 

1 

7  Вивчення шляхів перенесення радіонуклідів у навколишньому 

середовищі 

2 

8  Біодозиметрія 2 

9  Дезактивація радіонуклідів у міському середовищі 2 
Разом 15 

 

 

6. Теми лабораторних занять 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1    

2    

3    

 

 

7. Самостійна робота 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1  Історія радіоекології та радіобіології 4 

2  Репарація після радіаційних уражень 4 

3  Радіаційні синдроми у ссавців 4 

4  Постраціаційне відновлення організму 4 

5  Променева хвороба людини 4 

6  Опосередкована дія випромінювання. Віддалені наслідки 

опромінення 
5 

7  Модифікатори радіаційного ураження 4 

8  Норми радіаційної безпеки 4 

9  

Причини та наслідки аварії на ЧАЕС та інших аварій на 

радіаційно небезпечних об'єктах 

4 

10  Міжнародна діяльність у області радіаційного захисту 4 

11  Безпека АЕС та застосування радіації у побуті та медицині. 4 

Разом 45 
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8. Індивідуальні завдання 
8.1. З метою активізації самостійної роботи студентам видаються індивідуальні 

завдання, що включають 9 завдань з основних тем курсу. Виконання завдань є 

обовяۥзковим елементом роботи студента. Кожне встрок виконане завдання  

оцінюється в один бал, який враховується при оцінюванні лабораторної роботи. 

Завдання студенти виконують самостійно під керівництвом викладача протягом 

семестру. Захист завдань відбувається під час практичних занять або на 

консультаціях.  

8.2. Індивідуальна робота включає також поглиблене  самостійне вивчення 

однієї з  тем (форма звітності − реферат на дану тему або презентація) або 

студентську наукову роботу  в рамках кафедральної тематики. Реферат виконується 

за бажанням студента. За реферат студент може  додатково одержати  0−3 балів, які 

додаються до суми балів за модульні контрольні роботи. 

 

№ Назва тем індивідуальної роботи Години 

1 Схеми радіочутливості різних організмів  

2 Вплив радіації на стадії клітинного циклу.  

3 Аварії на радіаційно небезпечних об´єктах.  

4 Штучні джерела радіації. Використання іонізуючого 

випромінювання у різних сферах виробництва. 
 

5 Перенесення радіонуклідів у водному середовищі.  

6 Перенесення радіонуклідів у ґрунті.  

7 Перенесення радіонуклідів у повітряному середовищі.  

8 Дезактивація харчової сировини та продуктів харчування.  

9 Радіаційний захист  

Разом  

 
9. Методи контролю 

Рівень засвоєння матеріалу дисципліни здійснюється шляхом проведення 
поточного модульного контролю (ПМК) у вигляді тестових завдань різної 
складності, захист звітів з лабораторних та практичних робіт, виконання етапів 
індивідуального завдання та підсумкового контролю у формі письмового екзамену. 

Підсумкова оцінка з дисципліни складається з оцінок, отриманих за поточний 
(модульний) контроль, результатів виконання індивідуальних завдань та заліку. У 
разі успішного навчання потягом семестру, тобто своєчасного та якісного захисту 
лабораторних та практичних робіт, виконання індивідуального завдання, отримання 
мінімально встановленої суми балів по кожному модулю, підсумкова оцінка може 
бути виставлена без складання заліку. За всі контрольні заходи (КЗ) протягом 
семестру студент може отримати від 0 до 100 балів. Умовою допуску студента до КЗ 
є мінімальна сума балів, яку студент повинен набрати у разі виконання всіх 
елементів модулів. Якщо студент не набрав мінімальну суму балів, то він не 
допускається до КЗ і йому рекомендується набрати цю кількість за рахунок 
виконання додаткового індивідуального завдання.  Студент, який отримав за всі КЗ 
протягом семестру не менше 60 балів, за його бажанням, може бути звільненим від 
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семестрового екзамену. Студент, який набрав за всі КЗ менше 60 балів, складає 
підсумковий семестровий екзамен (проводиться у письмовій формі в екзаменаційну 
сесію), до якого він допускається , якщо має за виконання всіх передбачених 
елементів модулів необхідну мінімальну суму 50 балів. 



10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 

С
у

м
а 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 МКР  
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 1 2  

8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 4 14 100 

Т1, Т2, …. Т36 – теми змістових модулів 

 

10.1. Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 A відмінно 

82 – 89 B добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0 – 34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

 



10.2. Критерії підсумкової оцінки та система рейтингових балів 

 

Критерії підсумкової оцінки 
„Відмінно” – студент вільно володіє матеріалом, знає визначення поглинутої 

дози іонізуючого випромінювання за умов зовнішнього опромінення; методи 

розрахунку доз іонізуючого опромінення; кількісну оцінку поглинутої дози 

іонізуючого випромінювання; структуру дозиметру, визначення поглинутої дози 

іонізуючого випромінювання від інкорпорованих джерел; методи розрахунку доз 

іонізуючого опромінення; джерела гамма- та бета-випромінювання; оцінку 

радіостійкості біооб'єктів; кількісні характеристики дозових залежностей; поняття 

про діапазони мінливості радіостійкості біооб'єктів; визначення коєфіцієнтів 

накопичення основних дозоутворюючих радіонуклідів рослинами; критичні тканини 

та органи; методи розрахунку коефіцієнтів накопичення у рослин на штучно 

забруднених територіях; значення коефіцієнтів переходу. Студент вміє визначати 

дозу радіації у різних біооб´єктах, користуватися дозиметричною апаратурою, 

проводити дезактивацію забруднених приміщень та продуктів харчування, 

визначати шляхи міграції радіонуклідів у навколишньому середовищі. 

„Добре” – студент знає визначення поглинутої дози іонізуючого 

випромінювання за умов зовнішнього опромінення; методи розрахунку доз 

іонізуючого опромінення; кількісну оцінку поглинутої дози іонізуючого 

випромінювання; структуру дозиметру, визначення поглинутої дози іонізуючого 

випромінювання від інкорпорованих джерел; методи розрахунку доз іонізуючого 

опромінення; джерела гамма- та бета-випромінювання; оцінку радіостійкості 

біооб'єктів; кількісні характеристики дозових залежностей. Студент вміє визначати 

дозу радіації у різних біооб´єктах, користуватися дозиметричною апаратурою, 

проводити дезактивацію забруднених приміщень. 

„Задовільно” – студент має уявлення про поглинуту дозу іонізуючого 

випромінювання за умов зовнішнього опромінення; методи розрахунку доз 

іонізуючого опромінення; кількісну оцінку поглинутої дози іонізуючого 

випромінювання; поглинуту дозу іонізуючого випромінювання від інкорпорованих 

джерел; методи розрахунку доз іонізуючого опромінення; джерела гамма- та бета-

випромінювання; оцінку радіостійкості біооб'єктів; кількісні характеристики 

дозових залежностей. Студент має поняття про визначення дозу радіації у різних 

біооб´єктах, вміє користуватися дозиметром, проводити дезактивацію забруднених 

приміщень. 

„Незадовільно” – студент має знання та вміння нижче рівня, визначеного 

оцінкою „задовільно”.  

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує: 

1) за підготовку, виконання та захист практичних робіт; 

2) за виконання індивідуальних робіт; 

3) за 2 модульні контрольні роботи (тривалістю по 2 години); 

 

 

 

 



17 

 

Система рейтингових балів 
1. Практичні роботи 

Ваговий бал –5 

Максимальна кількість балів за всі практичні роботи дорівнює: 5 бали х 9 = 45. 

Виконання практичної роботи оцінюється: 5- розкриті всі питання роботи, 4 – є деякі недоліки; 3 – 

ряд питань залишаються нерозкритими; 2 – більшість питань нерозкритих; 1 бал – приймав участь 

у практичній роботі. 

 

 

2.Індивідуальна та самостійна робота. 

Оцінка включена до загальної оцінки за тему модуля: 

Ваговий бал – 3 – відповіді на всі додаткові питання, що дані на самостійну роботу. 

2 бали – відповідь неповна, або не всі питання розкриті. 

1 бал – спроба відповіді на додаткові питання. 

4. Модульний контроль 

Ваговий бал – 14. 

МКР включає 6 завдань, 5 з яких – за лекційним матеріалом та оцінюється у 2 бали, 1 – за 

матеріалом самостійної роботи, оцінюється від 1 до 4 балів, в залежності від повноти розкриття 

матеріалу.. 

 

Штрафні та заохочувальні бали за:  

- відсутність на занятті без поважної причини - 2 бали 

- не допуск до практичної роботи за відсутності самостійної частини роботи - 1 бал 

- несвоєчасний захист практичних робіт - 1 бал 

- виконання індивід. завдання; реферату з теми модуля + 5 балів 

- участь у кафедральної (факультетський чи університетський)олімпіаді з дисц. + 10 балів 

- участь у модернізації лабораторних робіт чи у виконання завдань із 

удосконалення дидактичних матеріалів з дисципліни  

+ 10 балів 

 

11. Методичне забезпечення 
З метою забезпечення наочності лекцій та практичних занять під час їх 

проведення використовуються такі наочні матеріали: тематичні плакати, схеми, 

спеціалізовані карти, матриці і таблиці планів експериментів реально виконаних 

наукових досліджень, анотовані і підсумкові звіти НДР, ОВД, проектна 

документація, ДСТУ, ГОСТи, ОСТи та інша нормативна документація. 

Також студентам надається можливість отримати електронний варіант 

конспекту лекцій та всіх методичних розробок кафедри. 

 

12. Методи навчання 

 
Як наочний матеріал на лекціях та практичних заняттях застосовується 

презентації. На сьогодні на практичних заняттях впроваджуються інноваційні 

методи та форми навчання, такі як використання GPS – навігації при польових 

дослідженнях, кооперативне навчання: робота групами, парами, ротація трійками; 

колективно-групове навчання: метод мікрофона та мозкового штурму; різні сучасні 

форми ведення дискусій: конференція, прес-конференція, дебати. 
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З метою роз’яснення найбільш складних питань дисципліни та підвищення 

якості виконання індивідуального завдання проводяться групові та індивідуальні 

консультації за розкладом кафедри. 

Під час проведення контрольних заходів рівень засвоєння матеріалу змістового 

модуля оцінюється шляхом проведення модульної контрольної роботи (МКР) та 

виконання практичних робіт із самостійною складовою. 

 

 

 

 

13. Рекомендована література 
Базова 

 

1. Александров В.Н., Емельянов В.И. Отравляющие вещества. – 2-е изд. доп. и 

перераб. – Военное из-во, 1990. –271 с. 

2. Гудков І.М., Кашпаров В.О., Паренюк О.Ю. Радіоекологічний моніторинг : 

навчальний посібник. Київ, 2019. 188 с. 

3. Гудков І.М., Гайченко В.А., Кашпаров В.О. та інші. Радіоекологія: Навчальний 

посібник. /За редакцією академіка НААН України І.М. Гудкова. Вид. 2-ге 

доповнене. стереотипне. – Херсон.: ОЛДІ ПЛЮС, 2017. – 468 с. 

4. Каган Ю.С. Общая токсикологія пестецидів. – К: Здоров’я, 1981. – 271с. 

5. Лужников Е.А. Клиническая токсикология: Учебник – 2-е изд. доп. и перераб. – 

Медицина,1994. – 256 с. 

6. Основы промышленной токсикологии / под ред. Н.А. Толоконцева, В.А. Филова. 

– Л: Медицина,1976. – 303 с. 

7. Практикум з радіобіології та радіоекології: навчальний посібник. / [ В.А. 

Гайченко, І.М. Гудков, В.О. Кашпаров, В.О. Кіцно, М.М. Лазарєв]. Вид. 2-е 

доповнене. – Херсон: Стереотип. вид. – Херсон. – ОЛДІ ПЛЮС, 2014. – 278 с. 

8. Радіобіологія: підручник / І.М. Гудков. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – 504 с. 

9. Радіоекологія. Практикум. Навчальний посібник / [М.О. Клименко., А.М. 

Прищепа., О.О. Лебедь] – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. – 404 с. 

10. Токсикометрия химических веществ, загрязняющих окружающую среду./Под 

ред. А.А.Каспарова, И.В. Саноцкого. – М: Медицина, 1986. – 462 с. 

11. Трохименко Г. Г. Радіоекологія: курс лекцій. – Миколаїв: НУК, 2012. – 

електронне видання. 

12. Химия окружающей среды. //Под ред. О.М. Бокриса. Пер. с англ. Под ред. А.П. 

Цыганкова. – М.: Химия, 1982. – 672 с. 

13. Циганенко О.І., Матасар І.Т., Торбін В.Ф. Основи загальної екологічної та 

харчової токсикології. – Київ: Чорнобильінтерінформ, 1998 – 173 с. 

14. Radiobiology and Radioecology : textbook for students of higher educational 

institutions / I.M. Gudkov, M.M. Vinichuk. – Kyiv-Kherson : Oldi-Plus, 2019. – 416 p. 

(in English). 

 

Допоміжна: 

1. Алексахин Р.М. Ядерная энергия и биосфера – М: Энергоиз., 1982 – 216 с. 
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2. Большаков В.А., Краснова Н.М., Борисочкина Т.И., Сорокин С.Е., Граковский 

В.Г. Аэротехногенное загрязнение почвенного покрова тяжелыми металлами: 

источники, масштабы, рекультивация. – М., 1993. 

3. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2000. – 480 с. 

4. Нагорний П.А. Комбинированное действие химических веществ и методы его 

гигиенического изучения. – М: Медицина,1984. – 182 с. 

5. Перепелиця О.П. Властивості та екологічний вплив хімічних елементів. 

Навчальний посібник / За ред. В.В.Скопенка. – К:Вентурі, - 1997. – 192 с. 

6. Радіоактивні відходи: технології утворення, поводження, утилізації: навчальний 

посібник / Д.В. Лико, М.І. Костолович, О.П. Войтович – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 

2016. – 204 с. 

 

 

 

 

 

14. Інформаційні ресурси 

 
1. http://www.zipsites.ru/matematika_estestv_nauki/biolog_nauki/galitskii_radiobiologiya/ 

2. http://natcol.lviv.ua/ua/info/met/met/radiobiologia.pdf 

3. http://www.tesla.ru/sbir/index.php?subaction=showfull&id=1113564500&archive=

&start_from=&ucat=4& 

4. http://ru.wikipedia.org/wiki/Радиобиология 

5. http://uk.wikipedia.org/wiki/Радіобіологія 

http://www.zipsites.ru/matematika_estestv_nauki/biolog_nauki/galitskii_radiobiologiya/
http://natcol.lviv.ua/ua/info/met/met/radiobiologia.pdf
http://www.tesla.ru/sbir/index.php?subaction=showfull&id=1113564500&archive=&start_from=&ucat=4&
http://www.tesla.ru/sbir/index.php?subaction=showfull&id=1113564500&archive=&start_from=&ucat=4&
http://ru.wikipedia.org/wiki/Радиобиология
http://uk.wikipedia.org/wiki/Радіобіологія


20 

 

Додаток 

 

Питання для модульного контролю 
До змістовного модулю 1. Характеристика іонізуючих випромінювань та 

джерела опромінення людини й біоти іонізуючою радіацією. 

Тема 1. Джерела іонізуючого випромінювання. 

1. Основні цілі і завдання радіаційної безпеки. 

2. Роль радіації у виникненні життя на Землі.  

3. Сутність теорії абіогенного синтезу.  

4. Перелічити природні джерела опромінення.  

5. Глобальні випадіння при використанні і випробовуваннях ядерної зброї.  

6. Що таке озонові “діри” в атмосфері.  

7. Антропогенні зміни радіоактивного фону. 

8. Основні системні і позасистемні одиниці фізичних характеристик радіаційного 

випромінювання. 

9. Характеристики іонизуючих випромінювань. 

10. Особливості взаємодії різних видів фотонного і корпускулярного опримінювання 

з речовинами. 

11. Послідовність дії іонизуючого опромінювання на біологічні об’єкти. 

12. Зв’язок між рівнем гострого опромінювання і реакцією організму. 

13. Вплив часу опромінювання на радіаційне ураження організму. 

14. Соматичні і генетичні наслідки радіаційного ураження. 

 

Тема 2. Дози іонізуючого випромінювання та взаємодія радіації з речовиною. 

15. Склад і доза первинного і вторинного космічного випромінювання. 

16. Радіоактивні ряди та дози внутрішнього та зовнішнього опромінення. 

17. Джерела технологічно підвищеного природного радіаційного фону.  

18. Рентгенівське та синхротронне випромінювання.  

19. Нейтрони, їхні фізичні властивості.  

20. Що таке коефіцієнт радіаційного ризику? 

21. Назвіть ефекти, які виникають при взаємодії радіації з речовиною. 

22. Ядерні вибухи у військових і мирних цілях та вплив глобальних випадінь 

радіонуклідів на радіаційний фон. 

23. Основні типи ядерних реакторів, що використовуються у світі. 

24. Атомні електростанції України та їх вплив на екологічну ситуацію. 

25. Чорнобильська аварія, її короткочасні і довгочасні наслідки. 

26. Генні та хромосомні мутації.  

27. Дозові залежності радіобіологічних ефектів. 

 

Тема 3. Дія іонізуючого випромінювання на молекули.  

28. Іонізація та збудження, іонізаційний потенціал.  

29. Вільнорадикальний стан атомів та молекул.  

30. Чим відрізняються. -,-,- випромінювання та механізм їх виникнення і 

поширення.  

31. Радіаційні пошкодження. Приклади прямої та непрямої дії випромінювання.  
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32. Радіаційна хімія води.  

33. Вільнорадикальній процес у опромінених живих системах.  

34. Дія радіації на нуклеїнові кислоти.  

35. Пошкодження нуклеотидів, однониткові та двониткові розриви.  

36. Дія радіації на білки, ліпіди. Пероксидне окиснення ліпідів.  

 

Тема 4. Кисневий ефект та прямі та непрямі ефекти опромінення клітин та 

тканин. 

1. Кисневий ефект у радіаційно-хімічних реакціях.  

2. Коефіцієнт кисневого посилення.  

3. Лінійне передавання енергії та відносна біологічна ефективність опромінення.  

4. Роль кисню у живих клітинах.  

5. Сублетальні та летальні пошкодження клітин.  

6. Які ви знаєте прямі та непрямі ефекти опромінення клітин?  

 

Тема 5. Дія іонізуючого та неіонізуючого випромінювання на організми. 

7. Модифікація радіобіологічних ефектів.  

8. Принцип дії радіопротекторів та радіосенсибілізаторів.  

9. Репарація клітин від променевого ураження. 

10. Радіочутливість різних тканин організму.  

11. Сформулюйте правило Бергон’є та Трибондо.  

12. Як відрізняється стійкість до опромінення різних органів та систем організму? 

13. Загальна схема формування відповіді тваринного організму на опромінення. 

14. Радіаційні синдроми у ссавців.  

15. Кістково-мозковий та гастроінстетинальний синдроми.  

16. Вплив опромінення на клітини крові і тканини кровотворних органів.  

17. Захист від загибелі при різних синдромах.  

18. Системна відповідь організму на опромінення.  

19. Вплив іонізуючих випромінювань на плід людини й тварин. 

 

До змістовного модулю 2. Радіочутливість видів та міграція радіонуклідів 

у навколишньому середовищі..  

Тема 6. Наслідки радіаційно-хімічних перетворень у клітинах та організмі. 

20. Види пізніх ефектів опромінення.  

21. Вплив опромінення на процеси старіння, реакції поведінки, стресову реакцію 

організму.  

22. Стійкість тварин до хронічного опромінення.  

23. Влив різних біологічних та фізичних факторів на реакції ссавців на опромінення. 

24. Вплив опромінення на процеси регенерації. 

25. Радіаційний канцерогенез. 

 

Тема 7. Радіочутливість рослин та радіостійкість різних видів.  

26. Радіостійкість вірусів і бактеріофагів.  

27. Радіостійкість бактерій, грибів та рослин.  

28. Радіостійкість тварин.  

29. Зв’язок між розмірами геному й радіочутливістю видів.  
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30. Радіостійкість видів і філогенез. 

31. Радіочутливість рослин.  

32. Критичні органи вищих рослин.  

33. Радіостійкість насіння та різних систем рослин.  

34. Хронічне опромінення рослин. 

 

Тема 8. Розповсюдження радіонуклідів в атмосфері та наземні шляхи міграції. 

35. Види рідіоактивних відходів, методи і засоби їх переробки і захоронення. 

36. Вплив метеорологічних факторів на пощирення радіонуклідів в атмосфері. 

37. Особливості переміщення радіонуклідів у прісноводних водоймищах, берегових 

зонах і Світовому океані. 

38. Міграція радіонуклідів у грунтах.  

39. Засоби дезактивації грунтів. 

40. Перенесення та динаміка у підземних водах.  

41. Надбережні зони та шельфи.  

42. Біогеохімічний розподіл радіонуклідів. Перенесення радіонуклідів у 

напівзамкнених морях.  

 

Тема 9. Перенесення радіонуклідів у водному середовищі. 

43. Захоронення радіоактивних відходів на глибинах океану.  

44. Захоронення радіоактивних відходів та радіаційна безпека. 

45. Принципи підходу до нормування рівнів опромінення. 

46. Концепція прийнятного ризику при нормуванні рівня опромінення. 

47. Основні положення Норм радіаційної бехпеки. 

48. Міжнародні угоди в галузі радіаційної безпеки. 

49. Санітарні правила роботи з радіоактивними речовинами. 

50. Методи і засоби дозиметричного контролю. 

51. Назвіть основні біодозиметричні методи. 

52. Засоби ліквідацій радіаційних аварій різного ступеню. 

53. Законодавчі акти України в галузі радіаційної безпеки. 
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10.2.Критерії підсумкової оцінки та система рейтингових балів    16 

11. Методичне забезпечення                                                                                     17 

12. Методи навчання                           17 

13. Рекомендована література           18 

14. Інформаційні ресурси            18 

Додаток                19 
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