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1. Мета навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни «Екологічні проблеми територій, забруднених радіонуклідами» - 

формування знань у здобувачів про реабілітацію територій шляхом здійснення комплексу 

протирадіаційних заходів,  

Основним завданням є: усвідомлення проблем, наявних на радіаційно забруднених 

територіях та вміння обґрунтовувати та здійснювати заходи з реабілітації таких територій, щоб 

використовувати їх у майбутній професійній діяльності. 

Дисципліна «Екологічні проблеми територій, забруднених радіонуклідами» важлива у 

зв’язку з необхідністю вивчення ситуації, що склалася на суттєво забруднених радіонуклідами 

внаслідок аварії на ЧАЕС територіях. Все це має велике значення для збалансованого 

природокористування, підвищення рівня життя населення та впровадженні заходів щодо 

реабілітації забруднених територій.  

 

2. Обсяг навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність, 

освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма заочна форма 

Кількість кредитів – 3,0   

Модулів - 1 

Спеціальність 

101 «Екологія» 

Рік підготовки 

Змістовних модулів - 3 2-й 2-й 

Індивідуальне завдання 

(алгоритм і програма) 
Семестр 

Загальна кількість годин – 

90  

4-й 4-й 

Лекції  

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійна робота 

студента – 4,5 

Освітній ступінь: доктор 

філософії 

16 16 

Практичні 

26 26 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

78 78 

Вид контролю 

екзамен екзамен 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: перед початком 

вивчення дисципліни «Екологічні проблеми територій, забруднених радіонуклідами» здобувач 

вищої освіти повинен опанувати такі основні дисципліни: «Загальна екологія», «Агроекологія», 

«Урбоекологія», «Екологічна безпека», «Організація управління в природоохоронній діяльності», 

«Збалансоване природокористування», «Радіоекологія та радіобіологія», «Радіоекологічний 

моніторинг». 

У результаті вивчення дисципліни «Екологічні проблеми територій, забруднених 

радіонуклідами» здобувач вищої освіти повинен знати: 

- сучасний радіаційний стан в України та радіоактивне забруднення об’єктів 

навколишнього середовища; 

- особливості міграції та розподіл радіонуклідів у водних та наземних екосистемах; 

- особливості забруднення радіонуклідами природних середовищ при радіаційних 

аваріях; 

- принципи і методи виявлення критичних екосистем у зоні впливу радіаційних аварій  



- методики комплексного радіаційного обстеження забруднених внаслідок 

Чорнобильської катастрофи територій; 

- соціальні, економічні та демографічні проблеми, пов'язані з радіоактивним 

забрудненням територій; 

- заходи, спрямовані на зменшення дозового навантаження на населення, що мешкає на 

радіоактивно забруднених територіях; 

- способи реабілітації радіоактивно забруднених територій. 

вміти: 

- оцінювати радіаційну обстановку за допомогою дозиметричних приладів різних систем; 

- відбирати зразки для проведення радіоізотопного аналізу; 

- складати камерні моделі екосистем для опису міграції радіонуклідів в екосистемах; 

- проводити комплексне радіаційне обстеження територій; 

- обґрунтувати оптимальну стратегія і здійснювати заходи з реабілітації радіоактивно 

забруднених територій. 

 

 

4. Результати навчання за дисципліною 

Шифр Результат навчання 

РН02 Демонструвати володіння загальнонауковими концепціями сучасного 

природознавства. 

РН04 Формулювати, досліджувати та вирішувати проблеми екології, охорони 

довкілля та збалансованого природокористування із застосуванням 

наукового методу пізнання. 

РН05 Самостійно розробляти інноваційні комплексні наукові проекти в галузі 

екології, охорони довкілля  та оптимізації  природокористування 

РН06 Застосовувати методи математичного і геоінформаційного аналізу та 

моделювання сучасного стану та прогнозування змін екосистем та їх 

складових. 

РН07 Самостійно використовувати сучасне обладнання для проведення 

наукових досліджень у сфері екології, охорони довкілля та 

збалансованого природокористування. 

 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН02 РН04 РН06 РН07 

К01   +  

К04   +  

К05   +  

К06  +   

К09    + 

К10  +   

К11 +    

К14    + 

 

К01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

К04. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

К05. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

К06. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

К09. Здатність розробляти та управляти проектами. 



К10. Здатність до засвоєння концепцій, теоретичних і практичних проблем, історії розвитку 

та сучасного стану наукових знань у сфері екології, охорони довкілля та оптимізації 

природокористування. 

К11. Здатність до формування системного наукового світогляду сучасного 

природознавства, професійної етики та загальнокультурного світогляду. 

К14. Здатність до інтелектуальної творчої діяльності, спрямованої на одержання нових 

знань та (або) пошук шляхів їх застосування в галузі екології, охорони довкілля  та оптимізації 

природокористування. 

 

6. Критерії оцінювання результатів навчання 

Вид заняття 
Максимальна кількість 

балів за одиницю 

Модуль 1 

Кількість одиниць 
Максимальна кількість 

балів 

Лекції  1 8 8 

Практичні заняття 2 11 22 

Лабораторні роботи - - - 

Семінарські заняття - - - 

Самостійна робота 14 1 14 

Модульна контрольна 

робота* 
16,0 1 16,0 

Індивідуальні завдання - - - 

Разом: - 60  
*На модульні контрольні роботи передбачити кількість балів, яка складає не менше 20% від 

максимальної кількості балів, які студент може отримати під час поточного контролю за 

накопичувальною системою (60 балів). 

 

Порогові рівні оцінок за результатами навчання за модуль 

Шифр результату Вид заняття 

Мінімальна кількість 

балів (репродуктивний 

рівень)** 

Максимальна кількість 

балів (творчий рівень) 

  36 60 

РН02 Лк1,4, Пр3  2,4 4 

РН04 Лк2,3, МКР1 10,8 18 

РН05 Лк5-7,Пр11 3,0 5 

РН06 Лк8, Пр2, 4-10 10,2 17 

РН07 Пр1, Ср1 9,6 16 

Разом: 36 60 
**Мінімальний порогів рівень оцінки визначається тим, що студент має певні знання, 

передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни, володіє основними положеннями, що 

вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З використанням основних 

теоретичних положень, студент з труднощами пояснює правила вирішення практичних завдань 

дисципліни. Виконання практичних/контрольних/індивідуальних завдань, курсового 

проекту/роботи значно формалізовано: є відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння 

роботи та взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 

Максимальна кількість балів становить 60. мінімальна кількість балів, набраних студентом 

складає 60% від максимальної кількості балів, отриманих під час вивчення дисципліни – 36 балів. 

 

7. Засоби оцінювання результатів навчання 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей здобувачів вищої освіти з 

навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену у формі 

тестування. Екзаменаційні тести охоплюють програму навчальної дисципліни. Завданням 

екзамену є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та 



взаємозв’язків між окремими розділами, здатності використання для вирішення практичних задач 

тощо. Тестові завдання мають теоретичне та практичне спрямування, які передбачають вирішення 

типових професійних завдань фахівця на робочому місці та дозволяють діагностувати рівень 

підготовки студента і рівень його компетентності з навчальної дисципліни. 

Здобувач вищої освіти не може бути допущений до складання екзамену, якщо кількість 

балів, одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного та модульного 

контролю відповідно до змістовного модуля впродовж семестру, в сумі не досягала 36 балів. 

Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами підсумкової 

перевірки успішності, дорівнює 6. 

Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку складання екзамену, 

дорівнює 24. максимальна можлива кількість балів, отриманих на екзамені – 40.  

Підсумкові бали за екзамен складаються із суми балів за відповіді на тестові питання, що 

округлені до цілого числа. 

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час екзамену 

та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою.  

 

8. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Екологічні проблеми територій, забруднених радіонуклідами 

     Змістовний модуль 1. Проблеми територій, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС 

         Тема 1 (Т1). Екологічні, економічні, соціальні та демографічні проблеми на 

радіоактивно забруднених територіях. 

Тема 2 (Т2). Радіобіологічні ефекти. 

Тема 3 (Т3). Модифікація радіаційного ураження організму. 

Тема 4 (Т4). Економічні, соціальні та демографічні проблеми на радіоактивно 

забруднених територіях 

    Змістовний модуль 2. Реабілітація територій, забруднених радіонуклідами 

Тема 5 (Т5). Заходи, що зменшують імовірність радіаційного ураження людини. 

Тема 6 (Т6). Особливості ведення тваринництва на забруднених радіоактивними 

речовинами територіях. 

Тема 7 (Т7). Ведення рослинництва на забруднених радіонуклідами територіях. 

Тема 8 (Т8). Контрзаходи щодо запобігання та зменшення радіоактивного 

забруднення продукції сільського, рибного та лісового господарства. 

 

9. Теми лекцій 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТЕРИТОРІЙ, ЗАБРУДНЕНИХ РАДІОНУКЛІДАМИ  

1. Т1 
Екологічна ситуація на радіоактивно забруднених 

територіях 
2 2 

2. Т2 Радіобіологічні ефекти 2 2 

3. Т3 Модифікація радіаційного ураження організму 2 2 

4. Т4 
Економічні, соціальні та демографічні проблеми на 

радіоактивно забруднених територіях 
2 2 

5. Т5 
Заходи, що зменшують імовірність радіаційного ураження 

людини 
2  

6. Т6 
Особливості ведення тваринництва на забруднених 

радіоактивними речовинами територіях 
2 2 

7. Т7 
Ведення рослинництва на забруднених радіонуклідами 

територіях 
2 2 

8. Т8 
Контрзаходи щодо запобігання та зменшення 

радіоактивного забруднення продукції сільського, рибного 
2 2 



та лісового господарства 

Разом: 16 16 

 

10. Теми практичних занять 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТЕРИТОРІЙ, ЗАБРУДНЕНИХ РАДІОНУКЛІДАМИ 

1. Т1 
Оцінка радіаційної обстановки за допомогою 

дозиметричних приладів 
2 2 

2. Т2 
Визначення потужності експозиційної дози гамма-

випромінювання 
2 2 

3. Т2 Закон радіоактивного розпаду  2 2 

4. Т1 
Прогнозування радіаційної обстановки при ядерних 

катастрофах 
2 2 

5. Т3 Розрахунок ефективної еквівалентної дози опромінення 4 4 

6. Т3 Визначення паспортної дози опромінення 2 2 

7. Т3 
Визначення доз внутрішнього опромінення мешканців 

забруднених територій 
2 2 

8. Т7 
Винос радіонуклідів з урожаєм сільськогосподарських 

культур 
2 2 

9. Т7 
Прогнозування забрудненості цезієм-137 продукції 

рослинництва 
2 2 

10. Т6 
Прогнозування забрудненості цезієм-137 продукції 

тваринництва 
2 2 

11. Т8 
Здійснення протирадіаційних заходів в агропромисловому 

виробництві 
4 4 

Разом: 26 26 

 

 

 

 

11. Самостійна робота 

№
 з

/п
 

Т
ем

а  Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТЕРИТОРІЙ, ЗАБРУДНЕНИХ РАДІОНУКЛІДАМИ 

1. Т1 Радіоактивність, типи іонізуючих випромінювань та їх дозиметрія 4 4 

2. Т2 Біологічна дія іонізуючих випромінювань 4 4 

3. Т1 
Джерела радіоактивного забруднення об’єктів навколишнього 

середовища 
4 4 

4. Т1 Міграція радіонуклідів у навколишньому середовищі 6 6 

5. Т1 Стан радіоактивного забруднення території України 5 5 

6. Т1 Система радіаційного моніторингу 3 3 

7.  Т1 Державні гігієнічні нормативи 4 4 

8.  Т4 Стан здоров’я постраждалих у віддалений післяаварійний період 3 3 

9. Т2 Генетичні ефекти, близькі або віддалені ефекти іонізуючої радіації 4 4 

10. Т4 Демографічні наслідки Чорнобильської катастрофи 2 2 

11. Т3 Післярадіаційне відновлення 4 4 



12. Т7 
Відбір і підготовка проб води, ґрунту, рослин, продуктів харчування 

рослинного і тваринного походження для радіометрії 
5 5 

13. Т8 Реабілітація територій, забруднених радіонуклідами 4 4 

14. Т7 
Основні принципи ведення сільськогосподарського виробництва на 

забруднених територіях 
6 6 

15. Т8 
Засоби зниження надходження радіонуклідів у продукцію сільського 

господарства 
6 6 

16. Т7 
Ведення особистого підсобного господарства в районах 

радіоактивного забруднення 
6 6 

17. Т6 Очищення продукції сільського господарства від радіонуклідів  4 4 

18. Т6 
Прогнозування радіоактивного забруднення продукції сільського та 

лісового господарства 
4 4 

Всього: 78 78 

 

 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 
 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, і 

передбачають використання презентацій. Практичні заняття проводяться у аудиторіях та 

лабораторіях.   

 

13. Рекомендовані джерела інформації 

Основна: 

1. Алексахин Р.М. Сельскохозяйственная радиоэкология / Алексахин Р.М., Васильев А.В., 

Дикарев В.Г. [и др.]. - Москва: Экология, 1991. – 398 с. 

2. Анненков Б.Н., Основы сельскохозяйственной радиологии / Анненков Б.Н., Юдинцева 

Е.В. - Москва: Агропромиздат, 1991. – 288 с. 

3. Гудков І.М. Радіоекологія. Навчальний посібник / І.М. Гудков, В.А. Гайченко, В.О. 

Кашпаров, Ю.О. Кутлахмедов [та ін.]. – К.: «НОВОград», 2011 р. – 368 с.  

4. Гудков І. М. Сільськогосподарська радіобіологія / Гудков І. М., Віннічук М.М. – 

Житомир: ДАУ, 2003. – 470 с. 

5. Державні гігієнічні нормативи «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Сs та 90Sr у 

продуктах харчування та питній воді», Наказ МОЗ України від 03.05.2006, №256.  

6. Іванов Є.А. Радіоекологічні дослідження: Навч. Посібник / Є.А. Іванов. – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 149 с.  

7. Кіцно В.О. Основи радіобіології та радіоекології: навчальний посібник / Кіцно В.О., 

Поліщук С.В., Гудков І.М. – К.: „Хай-Тек Прес”, 2008. – 320 с. 

8. Кутлахмедов Ю.О. Основи радіоекології: навчальний посібник / Кутлахмедов Ю.О., 

Корогодін В.І., Кольтовер В.К. – К.: Вища школа, 2003. – 319 с. 6. Фокін А.Д. 

Сельськохозяйственная радиология / Фокін А.Д., Лур’є А.А., Торшин С.П. – Москва: Дрофа, 2005. 

– 367 с. 

9. Оцінка якості життя та радіаційної безпеки сільського населення радіоактивно 

забруднених територій: монографія / Л.Д. Романчук, В.А. Довженко, Т.П. Федонюк, Л.Б. Борисюк, 

О.В. Лопатюк; за заг. ред. Л.Д. Романчук. – Житомир: Графіум, 2017. – 268 с.  

10. Сахаров В.К. Радиоэкология. – С.-П., Москва, Краснодар: Лань, 2006. – 314 с. 

 


