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Семестр, в якому 
планується вивчення 

6, бакалаври 

Факультети/ННЦ, 
студентам яких 
пропонується 

ПЦБ, група ЕО 

Перелік компетентностей 
та результатів навчання, 
що забезпечує 
дисципліна 

Перелік компетентностей результати навчання 
Знання та розуміння теоретичних 
основ екології, охорони довкілля та 
природокористування. 
Здатність до оцінки впливу 
процесів техногенезу на стан 
навколишнього середовища та 
виявлення екоризиків пов’язаних з 
екологічною діяльністю. 

Робити висновки та прогнозувати 
вплив випромінюванння на об’єкти 
навколишнього природного 
середовища, користуючись даними 
щодо забруднення довкілля 
радіоактивними елементами, 
Розробляти заходи щодо 
запобігання негативних наслідківна 
основі висновків та прогнозів 
впливу випромінювання на об’єкти 
навколишнього природного 
середовища. 
Аналізувати фактори що 
зумовлюють забруднення біосфери 
в наслідок військової діяльності. 
 

Опис дисципліни 
Попередні умови, 
необхідні для вивчення 
дисципліни 

Хімія, Фізика, Екологічна безпека, Техноекологія, Моніторинг довкілля, 
Екологічні аспекти перевезення небезпечних вантажів. 
 

Основні теми дисципліни Лекції (32 години): 
1-2 Предмет курсу “Радіоекологія”. Зв”язок курсу з іншими суміжними 
науками. Радіоактивність та життя. 
3. Поширенння радіоактиіних ізотопів у природі. Земна радіоактивність. 
Радіоактивні родини. Поділ урану. Радіоактивний родон. Природні 
радіоактивні елементи, які не увійшли в число радіоактивних родин. 
Радіоактивний калій. Радіоактивні елементи атмосферного походження 
4-5 Ядерна зброя.  Вплив  ядерної  зброї  на довкілля. 
6-7 Основні поняття дозиметрії. Прилади та методи радіаційного 
контролю. Основні фактори дозоутворення під час аварії на ЧАЕС.  
8. Основні елементи та поняття континентальної радіоекології. Основні 
елементи та поняття сільскогосподарської радіоекології. 
9. Вплив на навколишнє середовище воєнно-промислового виробництва. 
10-12 Вплив на навколишнє середовище військової діяльності у мирний 
час 

13-14 Екологічні наслідки військових дій та військових конфліктів. 
15-16 Екологічна безпека оборонної діяльності. 
Практичні заняття (16 годин) 
Самостійна робота (102 години): 
Радіохімічний аналіз природних матеріалів та препаратів. Експресні 
методи визначення радіоактивності об’єктів природного та 
навколишнього середовища в різні пори року 
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