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АНОТАЦІЯ КУРСУ 

Знання та вміння, набуті при вивченні дисципліни «Радіобіологія» 

можуть бути використані при веденні робіт на забруднених радіоактивними 

речовинами територіях. Дисципліна передбачає вивчення чутливості лісових 

культур до іонізуючих випромінювань, розробка способів захисту їх від 

радіаційного ураження, пошук шляхів використання іонізуючих 

випромінювань у лісовому господарстві, дослідження шляхів міграції і 

біологічної дії інкорпорованих рослинами і тваринами радіоактивних 

речовин. 

МЕТА ТА ЦІЛІ КУРСУ 

Метою є формування у майбутніх фахівців комплексу теоретичних 

знань дії іонізуючих випромінювань на живі організми, в тому числі об’єкти 

лісового господарства та формування практичних навичок з оцінювання 

радіаційної ситуації та розробки практичних заходів ведення лісового 

господарства на забруднених радіоактивними речовинами угіддях. 

Під час вивчення дисципліни здобувач вищої освіти має набути або 

розширити наступні загальні (ЗК) та фахові (ФК) компетентності, 

передбачені освітньою програмою спеціальності 205 – Лісове господарство: 

Загальні компетентності: 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього середовища.  

ЗК 11. Навички здійснення безпечної діяльності.  

ЗК 12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел 
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Фахові компетентності: 

ФК 1. Здатність застосовувати знання і уміння лісівничої науки й 

практичний досвід ведення лісового господарства.  

ФК 2. Здатність проводити лісівничі вимірювання та дослідження.  

ФК 3. Здатність використовувати знання й практичні навички для 

аналізу біологічних явищ і процесів, біометричної обробки дослідних даних 

та їх математичного моделювання.  

ФК 4. Здатність аналізувати стан дерев, лісостанів, особливості їх 

росту і розвитку на основі вивчення дослідних даних, літературних джерел та 

нормативно-довідкових матеріалів.  

ФК 5. Здатність вирішувати поставлені завдання зі створення 

насаджень, їх вирощування та формування на основі вивчення літературних 

та нормативних джерел передового виробничого досвіду.  

ФК 6. Здатність вибрати типове обладнання  та інструменти для 

вирішення сформульованого завдання, а також оцінити економічну 

ефективність його виконання.   

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

В результаті засвоєння матеріалу, передбаченого програмою курсу, 

здобувач вищої освіти буде знати джерела іонізуючих випромінювань у 

навколишньому середовищі; механізми дії випромінювань на живі організми; 

радіочутливість основних видів лісових культур та тварин; принципи захисту 

живих організмів від випромінювань; шляхи надходження радіоактивних 

речовин у рослини і організм тварин; способи запобігання надходженню і 

накопиченню радіоактивних речовин у продукцію рослинництва та 

тваринництва; методологію і технологію ведення лісового господарства на 

забруднених радіоактивними речовинами територіях; 

Крім того, здобувач вищої освіти набуде навичок оцінювати радіаційні 

умови за допомогою дозиметричних приладів різних систем; проводити 

радіометричну експертизу об'єктів навколишнього середовища та лісового 

господарства; прогнозувати рівень можливого вмісту окремих радіонуклідів 

у рослин під час їх вирощування на забруднених угіддях; розробляти способи 

запобігання надходженню та накопиченню радіонуклідів у продукції 

рослинництва. 

Під час вивчення дисципліни здобувач вищої освіти має досягти або 

вдосконалити наступні програмні результати навчання (ПРН), передбачені 

освітньою програмою: 

ПРН 2. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти.  

ПРН 3. Проводити літературний пошук українською та іноземними 

мовою і аналізувати отриману інформацію.  

ПРН 4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та 

професійними знаннями для вирішення завдань з організації та ведення 

лісового господарства. 



ПРН 5. Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку 

лісових насаджень, теорії та принципи ведення лісового і мисливського 

господарства для вирішення завдань професійної діяльності   

ПРН 6. Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, 

інструментів для організації виробничого процесу з урахуванням 

екологічних, технічних та технологічних можливостей.  

ПРН 7. 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.  

ПРН 8. Проектувати та організовувати ведення лісового та 

мисливського господарства відповідно до встановлених вимог.  

ПРН 9. Застосовувати лісівничі загальновідомі методи збору 

дослідного матеріалу та його статистичного опрацювання.   

ПРН 10. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних 

показників дерев, деревостанів, їх продуктивності, стану насаджень та 

довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази.  

ПРН 11. Оцінювати значимість отриманих результатів досліджень 

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

мисливських тварин та їх кормової бази і робити аргументовані висновки.  

ПРН 12. Інтегрувати та удосконалювати виробничі процеси ведення 

лісового господарства відповідно до чинних вимог. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 
Години 

(лекц./ 

практ.) 

Тема лекції 
Тема практичного 

заняття 
Результати навчання 

2/- 

Тема 1. Радіобіологія 

як наука. 

- Знати визначення радіобіології 

як науки, її місце серед 

суміжних наук, завдання 

загальної радіобіології. 

2/2 

Тема 2. 

Радіоактивність, типи 

іонізуючих 

випромінювань, їх 

характеристика та 

дозиметрія 

Робота з приладами 

індивідуального 

дозиметричного 

контролю 

Знати явище радіоактивності, 

закон радіоактивного розпаду, 

поняття про період піврозпаду 

радіоактивних ізотопів (ТП/р). 

Розуміти природу іонізації 

атомів та молекул речовини та 

визначення поняття іонізуючих 

випромінювань. 

Вміти порівнювати типи 

іонізуючих випромінювань: 

електромагнітне і 

корпускулярне 

випромінювання та види 

електромагнітних іонізуючих 

випромінювань: рентгенівське, 

гамма- і гальмівне 

випромінювання.  



2/2 

Тема 3. 

Фізичні та хімічні 

основи взаємодії 

іонізуючих 

випромінювань з 

речовинами живих 

організмів.  

Вимірювання 

γ-фону в 

приміщеннях та на 

території радіометром 

СРП-68-01 

Знати процеси передачі енергії 

іонізуючого випромінювання 

атомам і молекулам речовини. 

Іонізація та збудження атомів і 

молекул. Вміти визначати 

основні процеси, які 

відбуваються за взаємодії 

електромагнітних іонізуючих 

випромінювань з речовиною.  

Прониклива здатність 

іонізуючих випромінювань. 

Рідко- та щільноіонізуючі 

випромінювання. Лінійна 

втрата енергії (ЛBE) 

іонізуючих випромінювань. 

Відносна біологічна 

ефективність (ВБЕ) і 

коефіцієнт якості іонізуючих 

випромінювань. Зв'язок JIBE і 

ВБЕ. 

2/2 

Тема 4. Джерела 

радіоактивних 

речовин та 

іонізуючих 

випромінювань на 

Землі. 

Вимірювання 

поверхневого 

забруднення 

радіометром-

дозиметром МКС-

04Н 

Знати та вміти порівнювати 

природні і штучні джерела 

радіоактивних речовин та 

іонізуючих випромінювань. 

Випромінювання природних 

радіоактивних елементів та 

ізотопів: такі, що утворюють 

родини. 

2/2 

Тема 5. Міграцій 

радіоактивних 

речовин у 

навколишньому 

середовищі та 

об'єктах лісового 

господарства  

Визначення 

поверхневого 

забруднення α- та β-

частинками 

радіометрами КРА-1 

ТА КРБ-1 

Знати загальні закономірності 

міграції радіоактивних речовин 

у навколишньому середовищі. 

Трофічні або харчові 

ланцюжки. Поняття про 

коефіцієнти накопичення (Кн) і 

коефіцієнт переходу (Кп) 

радіоактивних речовин. Вміти 

визначати чинники міграції 

радіоактивних речовин в 

атмосфері: висота викиду, рух 

повітря, гравітація і 

атмосферні опади.  

2/2 

Тема 6. Біологічні 

ефекти іонізуючих 

випромінювань   

Вимірювання питомої 

та об'ємної активності 

β-випромінюючих 

радіонуклідів на 

радіометрі «БЕТА» 

Знати поняття 

радіобіологічного ефекту. 

Вміти класифікувати 

радіобіологічні ефектів. 

Порівнювати соматичні та 

генетичні радіобіологічні 

ефекти. Визначати сновні типи 

морфологічних змін органів 

рослин під впливом іонізуючих 

випромінювань.  

2/2 Тема 7. Експресне визначення Знати поняття радіочутливісті 



Радіочутливість 

лісових культур, 

тварин та інших 

організмів. 

за γ-випроміненням 

радіонуклідів цезію у 

воді, ґрунті, 

продуктах харчування 

та лісовій продукції 

па радіометрі РУБ-01-

П6 

та радіостійкісті організмів. 

Ефективні дози радіаційного 

ураження:півлетальні, 

летальні, критичні. Принципи і 

методологія побудови кривих 

доза-ефект та їх аналіз. 

Розрізняти причини широкої 

варіабельності радіочутливості 

організмів: структурні та 

функціональні. Порівняльна 

радіочутливість клітин у різні 

періоди розвитку.  

-/- 

Тема 8. Ведення 

рослинництва та 

кормовиробництва на 

забруднених 

радіоактивними 

речовинами 

територіях 

 Знати принципи застосування 

прийомів зі зменшення 

переходу радіоактивних 

речовин з ґрунту в рослини. 

Вміти застосовувати 

загальноприйняті і спеціальні 

прийоми обробітку ґрунту, які 

зменшують надходження 

радіоактивних речовин у 

рослини:  

2/- 

Тема 9. Використання 

іонізуючих 

випромінювань та 

радіоактивних 

ізотопів у лісовому 

господарстві та 

наукових 

дослідженнях. 

 Знати поняття радіаційно-

біологічної технології та 

шляхи використання 

іонізуючих випромінювань у 

рослинництві. 

-/- 

Тема 10. Радіаційна 

гігієна та радіаційна 

безпека у лісовому 

господарстві. 

Визначення 

забруднення території 

137Cs за допомогою 

радіометра РУБ-01-

П6 

Знати принципи нормування 

радіаційного впливу. 

Розрізняти категорії осіб, що 

опромінюються іонізуючою 

радіацією. Визначати дозові 

межі зовнішнього опромінення 

іонізуючою радіацією га 

допустимі рівні внутрішнього 

опромінення.  
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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  

В
и

к
о
н

ан
н

я
 

ін
д
и

в
ід

у
ал

ь
н

и
х
 з

ав
д
ан

ь 

В
ід

в
ід

у
в
ан

н
я
 з

ан
я
ть

 

С
ам

о
ст

ій
н

іс
ть

 

в
и

к
о
н

ан
н

я
 п

р
ак

ти
ч
н

и
х
 

р
о
б
іт

 

С
в
о
єч

ас
н

іс
ть

 в
и

к
о
н

ан
н

я 

п
р
ак

ти
ч
н

и
х
 р

о
б
іт

 

Р
а
зо

м
 

Змістовий модуль 1. 0-5 0-5 0-5 0-5 0-20 

Змістовий модуль 2. 0-5 0-5 0-5 0-5 0-20 

Змістовий модуль 3. 0-5 0-5 0-5 0-5 0-20 

Змістовий модуль 4. 0-5 0-5 0-5 0-5 0-20 

Змістовий модуль 5. 0-5 0-5 0-5 0-5 0-20 

 

Модульний контроль 

Модуль за тематичним Вид контролю та кількість балів 



планом дисципліни 
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Змістовий модуль 1. 0-20 0-20 0-40 0-20 0-100 

Змістовий модуль 2. 0-20 0-20 0-40 0-20 0-100 

Змістовий модуль 3. 0-20 0-20 0-40 0-20 0-100 

Змістовий модуль 4. 0-20 0-20 0-40 0-20 0-100 

Змістовий модуль 5. 0-20 0-20 0-40 0-20 0-100 

Зважена семестрова 

оцінка 

 
  0-100 

Сумарний рейтинг з навчальної роботи визначається за формулою  

ДРНР R
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R 



5

54321
 

Розрахункова рейтингова оцінка із змістовних модулів становить: 1 

модуль - 100 балів; 2 модуль - 100 балів, 3 модуль - 100 балів, 4 модуль - 100 

балів, 5 модуль - 100 балів. 

Мінімальна рейтингова оцінка із кожного змістовного модуля 

становить: R1ом= 0,6 х 100 = 60; R2ом= 0,6 х 100 = 60, R3ом= 0,6 х 100 = 60; 

R4ом= 0,6 х 100 = 60, R5ом= 0,6 х 100 = 60.  

Рейтинг з додаткової роботи (виступ на конференціях тощо)  

RДР= 0,1 x 100 = 10 балів. 

Рейтинг з дисципліни становить: 

RНР = 0,6 х 100 = 60 балів; 

RЗАЛ = 0,4 х 100= 40 балів; 

Для допуску до іспиту здобувач вищої освіти мусить набрати не менше 

60% балів від розрахункової кількості балів з навчальної роботи  0,6 х 60 = 36 

балів. 

Здобувачі вищої освіти, які набрали 36 і більше балів допускаються до 

іспиту. 

Здобувачі вищої освіти, які набрали з дисципліни менше 36 балів, до 

іспиту не допускаються як такі, що не виконали умов начального плану. 

Співвідношення між національними та ЕСTS оцінками і рейтингом з 

дисципліни «Радіобіологія 

 

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 

 

 

 


