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АНОТАЦІЯ КУРСУ 

У результаті успішного навчання за програмою курсу, здобувач матиме 

базові знання в області радіоекології та уявлення про природні і техногенні 

джерела радіоактивного забруднення довкілля, та матиме навички з розробки 

заходів безпеки ведення господарства на забруднених радіоактивними 

речовинами територіях. 

Здобувач ознайомлення студентів з сучасною радіаційною ситуацією в 

Україні та особливостями радіоактивного забруднення екосистем, принципами 

нормування радіоактивного навантаження і правилами проведення 

радіоекологічного моніторингу територій; розуміння значення радіоекологічних 

досліджень у лісовому господарстві. Отримані знання при вивченні дисципліни 

здобувач зможе використовувати для проходження виробничих практик, 

підвищення свого наукового та культурного рівня, реалізації обраної діяльності, 

генерації нових ідей та практичних рішень. 

 

МЕТА ТА ЦІЛІ КУРСУ 

Мета навчальної дисципліни полягає у набутті ЗВО знань із основних 

розділів радіоекології, освоєнні методів проведення радіоекологічних 

досліджень та формуванні уявлення про природні і техногенні джерела 

радіоактивного забруднення екосистем. 

Під час вивчення дисципліни здобувач вищої освіти (ЗВО) має набути або 

розширити наступні загальні (КЗ) та фахові (КФ) компетентності, передбачені 

освітньою програмою спеціальності 205 – Лісове господарство: 

ЗК8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього середовища.  

ЗК11. Навички здійснення безпечної діяльності.  

ЗК12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ФК1. Здатність застосовувати знання і уміння лісівничої науки й 

практичний досвід ведення лісового господарства.  
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ФК2. Здатність проводити лісівничі вимірювання та дослідження.  

ФК3. Здатність використовувати знання й практичні навички для аналізу 

біологічних явищ і процесів, біометричної обробки дослідних даних та їх 

математичного моделювання.  

ФК4. Здатність аналізувати стан дерев, лісостанів, особливості їх росту і 

розвитку на основі вивчення дослідних даних, літературних джерел та 

нормативно-довідкових матеріалів.  

ФК5. Здатність вирішувати поставлені завдання зі створення насаджень, їх 

вирощування та формування на основі вивчення літературних та нормативних 

джерел передового виробничого досвіду.  

ФК6. Здатність вибрати типове обладнання  та інструменти для вирішення 

сформульованого завдання, а також оцінити економічну ефективність його 

виконання. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Під час вивчення дисципліни ЗВО має досягти або вдосконалити наступні 

програмні результати навчання (ПРН), передбачені освітньою програмою: 

ПРН2. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти.  

ПРН3. Проводити літературний пошук українською та іноземними мовою 

і аналізувати отриману інформацію.  

ПРН4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та 

професійними знаннями для вирішення завдань з організації та ведення лісового 

господарства. 

ПРН5. Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку 

лісових насаджень, теорії та принципи ведення лісового і мисливського 

господарства для вирішення завдань професійної діяльності   

ПРН6. Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, 

інструментів для організації виробничого процесу з урахуванням екологічних, 

технічних та технологічних можливостей.  

ПРН7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, 

організаційно-управлінську документацію з організації та ведення лісового і 

мисливського господарства, знання з економіки та права для забезпечення 

ефективної виробничої діяльності.  

ПРН8. Проектувати та організовувати ведення лісового та мисливського 

господарства відповідно до встановлених вимог.  

ПРН9. Застосовувати лісівничі загальновідомі методи збору дослідного 

матеріалу та його статистичного опрацювання.   

ПРН10. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних 

показників дерев, деревостанів, їх продуктивності, стану насаджень та довкілля, 

стану мисливських тварин та їх кормової бази.  



ПРН11. Оцінювати значимість отриманих результатів досліджень дерев, 

деревостанів, насаджень, лісових масивів і стану довкілля, стану мисливських 

тварин та їх кормової бази і робити аргументовані висновки.  

ПРН12. Інтегрувати та удосконалювати виробничі процеси ведення 

лісового господарства відповідно до чинних вимог. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 
Години 

(лекц. / 

лаб.роб) 

Тема лекції 
Тема лабораторного 

заняття 
Результати навчання 

2/- Основні поняття і 

положення 

радіоекології 

 Знати основні етапи розвитку 

радіоекології, загальні 

можливості застосування в 

практичній і науковій діяльності 

радіоекологічних методів 

дослідження. 

2/2 Методи 

радіоекологічних 

досліджень 

Методи визначення 

радіоактивності об’єктів 

природного та 

навколишнього 

середовища в різні пори 

року. Прогнозування 

радіоактивних 

перетворень ядра 

Вміти оцінювати радіаційні 

умови і розраховувати основні 

характеристики радіоактивності 

користуючись методичною 

літературою. 

2/2 Джерела 

іонізуючого 

випромінювання 

Прогнозування змін 

активності радіонуклідів 

Знати джерела іонізуючого 

випромінювання та вплив 

випромінювання на об’єкти 

навколишнього природного 

середовища. Вміти 

класифікувати іонізуюче 

випромінювання. 

2/2 Особливості 

радіоактивного 

забруднення 

Проведення 

порівняльного аналізу 

результатів визначення 

радіоактивного фону 

природного середовища 

в різні пори року. 

Основні дозиметричні 

показники опромінення 

та одиниці їх 

вимірювання 

Вміти оцінювати радіаційні 

умови і розраховувати основні 

характеристики радіоактивності 

користуючись методичною 

літературою. Прогнозувати 

рівень можливого вмісту 

окремих радіонуклідів у рослин 

під час їх вирощування на 

забруднених територіях. 

2/2 Радіаційна ситуація 

в Україні 

Радіохімічний аналіз 

природних матеріалів та 

препаратів. 

Вимірювання фону γ-

випромінювання на 

відкритих ділянках 

місцевості. 

Знати джерела природної і 

техногенної радіації. 

Радіоактивне забруднення 

довкілля в Україні. 

Радіоактивне забруднення 

водних екосистем в Україні. 

Стан радіоактивного 



забруднення географічних зон 

України. 

2/2 Норми радіаційної 

безпеки 

Прогнозування 

радіаційно-екологічного 

стану атмосферного 

повітря  

Знати принципи захисту живих 

організмів від випромінювання. 

Сучасні норми радіаційної 

безпеки на Україні. 

Удосконалення нормування 

техногенної радіації 

2/2 Радіоекологічний 

монітринг 

Прогнозування 

радіаційно-екологічного 

стану ґрунтів 

Напрями радіоекологічного 

моніторингу. Радіологічне 

картографування і 

прогнозування. Знати 

методологію і технологію 

ведення лісового господарства 

на забруднених радіоактивними 

речовинами територіях. 

2/2 Міграція 

радіонуклідів у 

агроценозах 

Прогнозування міграції 

радіонуклідів у рослин, 

тварин. Прогнозування 

ризиків радіаційного 

впливу на людину 

Вміти розробляти розробляти 

способи захисту лісових 

насаджень від ураження 

радіоактивного 

випромінювання. Робити 

висновки та прогнозувати вплив 

випромінювання на об’єкти 

навколишнього природного 

середовища. 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання 

модулів відбувається із дозволу лектора за наявності 

поважних причин (наприклад, лікарняний) 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів 

заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів) 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних 

причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 

навчання може відбуватись індивідуально (в онлайн формі 

за погодженням із дирекцією інституту) 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Поточний контроль за модулями 

Модуль за 

тематичним планом 

дисципліни  

Форма контролю та кількість балів  
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Змістовий модуль 1. 0-5 0-5 0-5 0-5 0-10 0-30 

Змістовий модуль 2. 0-5 0-5 0-5 0-5 0-10 0-30 



 

 

Модульний контроль 

Модуль за тематичним 

планом дисципліни 

Вид контролю та кількість балів 

Теоретичне питання 
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Змістовий модуль 1. 0-30 0-50 0-20 0-100 

Змістовий модуль 2. 0-30 

0-15 

0-50 0-20 0-100 

Зважена семестрова 

оцінка 

- - - 0-100 

Навчальна робота 60 

Залік 40 

Всього за курс 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової роботи для заліку 

90–100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

66-74 D 
задовільно  

60-65 Е  

0-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 
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