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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Галузь знань,
спеціальність, освітній
ступінь

Найменування
показників

Кількість кредитів
3,0

Характеристика навчальної дисципліни
денна форма
навчання

Галузь знань:
10 Природничі науки

Вибіркова

Модулів − 2
Змістових
модулів − 3

заочна форма
навчання

Рік підготовки:
Спеціальність:
101 Екологія

1-й
Семестр

Загальна кількість
годин − 90

2-й
Лекції
14 год.
Практичні
16 год.

Тижневих
годин
для денної форми
Освітній рівень:
навчання1:
другий
аудиторних − 4,0
(магістерський) рівень
самостійної роботи
студента − 4,0

Лабораторні
Самостійна робота
60 год.
Індивідуальні завдання:
12 год.
Вид контролю:екзамен

Передумови для вивчення дисципліни: відповідно до освітньої програми
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Метою навчальної дисципліни «Методика радіологічних досліджень»
є формування у студентів знань з теорії та можливостей радіометричних, спектрометричних
та ін. методів для різних прикладних задач, засвоєння методичних рекомендацій щодо оцінки
радіаційної обстановки навколишнього середовища, методик виконання радіологічних
вимірювань, виконання обробки та аналізу радіологічних досліджень.

1

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:
o
для денної форми навчання − 30/60

2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика радіологічних
досліджень» є ознайомлення студентів з сучасними методами та засобами радіологічних
досліджень, формування умінь і навичок їх застосування у практичній діяльності.
В результаті вивчення дисципліни формуються такі компетентності:
ЗК1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК2. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК4. Здатність розробляти та управляти проектами.
ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК8. Здатність до виконання дослідницької роботи з елементами наукової новизни.
ФК1. Знання на рівні новітніх досягнень, необхідні для дослідницької та/або
інноваційної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого
природокористування.
ФК2. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні
радіоекологічних проблем
ФК3. Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур
дослідницької та/або інноваційної діяльності.
ФК7. Здатність до організації робіт, пов’язаних з оцінкою екологічного стану, захистом
довкілля та оптимізацією природокористування, в умовах неповної інформації та
суперечливих вимог.
ФК10. Здатність оцінювати рівень негативного впливу природних та антропогенних
факторів екологічної небезпеки на довкілля та людину.
Програмні результати навчання
ПРН1. Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук про довкілля.
ПРН3. Знати основні концепції природознавства, сталого розвитку і методології
наукового пізнання.
ПРН6. Використовувати сучасні методи обробки і інтерпретації інформації при
проведенні екологічних досліджень та/або інноваційної діяльності.
ПРН7. Уміння самостійно планувати виконання дослідницького та/або інноваційного
завдання та формулювати висновки за його результатами.
ПРН8. Демонструвати здатність до організації колективної діяльності та реалізації
комплексних природоохоронних проектів з урахуванням наявних ресурсів та часових
обмежень.
ПРН 9. Знати сучасні методи та інструментальні засоби екологічних досліджень, у тому
числі методи та засоби математичного і геоінформаційного моделювання.
ПРН18. Застосовувати нові підходи для вироблення стратегії прийняття рішень у
складних непередбачуваних умовах.
ПРН19. Оцінювати екологічні ризики за умов недостатньої інформації та суперечливих
вимог.
ПРН22.Виявляти проблемні ситуації.
.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин /3,0 кредити ЄКТС.
3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Основи теорії радіологічних досліджень об’єктів
навколишнього середовища
Тема 1. Радіаційний контроль навколишнього середовища. Нормативно-правова база з
питань радіаційної безпеки.
Тема 2. Методи виявлення радіоактивного забруднення навколишнього середовища.
Основні поняття та одиниці дозиметрії іонізуючих випромінювань. Методи реєстрації

іонізуючих випромінювань. Сутність, об’єкт, предмет, методи радіологічних досліджень.
Принципи дії дозиметричних і радіометричних приладів.
Тема 3. Застосування інформаційних технологій та математичне моделювання в
радіології. Збирання, аналіз і візуальна інтерпретація даних моніторингу. Засоби графічного
представлення інформації, програмне забезпечення задач охорони довкілля і
картографічного моделювання техногенних забруднень. Математичні моделі у радіології й
програмних засобах.
Змістовий модуль 2. Організаційно-методичні основи радіологічних досліджень
Тема 4. Сучасні радіаційно-аналітичні методи аналізу вмісту радіонуклідів в пробах
навколишнього середовища. Методи та програми радіологічних досліджень. Спостереження
за станом радіологічного забруднення навколишнього середовища. Оцінка радіологічної
обстановки навколишнього середовища.
Тема 5. Організація лабораторного контролю та радіометричні методи дослідження
проб навколишнього середовища. Загальні поняття про радіометричні методи. Класифікація
методів дослідження. Теоретичні основи радіометричного методу дослідження. Переваги і
недоліки методу радіометрії. Радіохімічні та спектрометричні дослідження. Гаммаспектрометрія та вимірювання сумарної альфа-, бета- активності. Методика проведення
радіохімічного аналізу, альфа-, гамма-спектрометрії проб повітря, води, ґрунту.
Тема 6. Організація та сучасні методи контролю забруднення різних видів сировини та
продукції. Експресні методи радіаційного контролю. Методика відбору проб зразків для
радіологічних досліджень методом гамма- та бета спектрометрії.
Тема 7. Радіогеохімічні методи досліджень забруднення компонентів довкілля. Сучасна
методика визначення рівнів забруднення радіонуклідами компонентів довкілля.
Радіоізотопні методи. Методи радіоізотопного датування. Метод ізотопних індикаторів у
дослідженнях в галузі сільськогосподарської радіоекології. Нейтронний метод.
Гаммаскопічний метод. Радіоізотопна діагностика.
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Кількість годин
денна форма

Назви змістових
модулів і тем
Усього
1

2

заочна форма

у тому числі
л

п

3

4

лаб інд с.р.
5

6

7

Усього

8

у тому числі
л

п

лаб інд с.р.

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. Основи теорії радіологічних досліджень об’єктів навколишнього
середовища
Тема 1.
Радіаційний
контроль
навколишнього середовища.
Нормативно-правова база з
питань радіаційної безпеки.

12

2

2

8

Тема 2.
Методи виявлення
радіоактивного забруднення
навколишнього середовища

12

2

2

8

Тема 3. Застосування
інформаційних технологій та
математичне моделювання в
радіології.

12

2

2

8

Разом – за змістовим
модулем 1

36

6

6

24

Змістовий модуль 2. Організаційно-методичні основи радіологічних досліджень
Тема 4.
Сучасні радіаційноаналітичні методи аналізу
вмісту радіонуклідів в пробах
навколишнього середовища.

13

2

2

9

Тема 5. Організація
лабораторного контролю та
радіометричні методи
дослідження проб
навколишнього середовища.

13

2

2

9

Тема 6. Організація та
сучасні методи контролю
забруднення різних видів
сировини та продукції.

15

2

4

9

Тема 7. Радіогеохімічні
методи досліджень
забруднення компонентів
довкілля. Радіоізотопні
методи.

13

2

2

9

Разом – за
модулем 2

54

8

10

36

90

14

16

60

Усього годин

змістовним

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
№
з/п

Назва теми

Кількість
годин

1

2

3

1.

Техніка безпеки при лабораторних і польових радіологічних
дослідженнях.

2

2.

Радіаційне обстеження територій з пошуку та виявлення ділянок,
забруднених радіоактивними речовинами.

2

3.

Методики виконання радіологічних вимірювань на практиці.
Первинна обробка результатів. Визначення радіонуклідного складу
та питомої активності гамма-випромінюючих радіонуклідів в пробах
продуктів харчування та об’єктів довкілля.

2

Визначення радіонуклідного складу та питомої активності гаммавипромінюючих радіонуклідів в пробах продуктів харчування з
використанням методів радіохімії чи концентрації.

2

Вимірювання
еквівалентної дози та потужності еквівалентної
дози рентгенівського та гамма-випромінювань,поверхневої щільності
потоку бета-частинок.

2

4.

5.

6.

Проведення радіохімічного аналізу, альфа-, гамма-спектрометрії проб
повітря, води, ґрунту.

2

7.

Радонова складова радіоактивного опромінення.
об’ємної активності 222Rn, 220Rn у повітрі, воді.

2

8.

Метод
ізотопних індикаторів
у
сільськогосподарської радіоекології.

Вимірювання

дослідженнях

в

галузі

Разом

2
16 год.

6. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ
7. САМОСТІЙНА РОБОТА
Самостійна робота є основним засобом засвоєння здобувачем вищої освіти навчального
матеріалу у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. Самостійна робота здобувача
вищої освіти з навчальної дисципліни може виконуватися у бібліотеці, навчальних кабінетах,
лабораторіях і комп'ютерних класах, а також у домашніх умовах та передбачає:
- вивчення лекційного матеріалу з теми;
- підготовку до практичних робіт;
- підготовку завдань самостійної роботи;
- роботу в глобальній комп’ютерній мережі Інтернет.
№ з/п

Назва теми

Кількість
годин

1

2

3

1.

Джерела
радіоактивного
забруднення
довкілля.
Природна
радіоактивність
і
характеристика
радіонуклідів
природного
походження. Антропогенні джерела радіоактивного забруднення
навколишнього середовища. Загальні відомості про природну і штучну
радіоактивність. Методи вимірювання радіоактивності.

6

Складові
радіоекологічного
моніторингу
(ядерно-радіаційний
моніторинг, радіогеохімічний моніторинг, моніторинг поверхневих
водних систем, радіогідрогеологічний моніторинг). Науковий
радіоекологічний моніторинг. Розробка методів та програм
радіологічних досліджень. Спостереження за станом радіологічного
забруднення
навколишнього
середовища.
Радіологічне
картографування та прогнозування. Збір, зберігання, обробки та
візуалізація
інформації
з
використанням
сучасних
ГІС
(геоінформаційних систем) технологій. Математичні моделі у
прикладних програмних пакетах.

6

Дозиметричні та спектрометричні прилади для вимірювання
іонізуючого випромінювання. Прилади для радіаційної розвідки і
контролю радіоактивного забруднення. Прилади для контролю
радіоактивного опромінення. Терміни та норми відбору проб для
дослідження на радіоактивність.

6

Польова радіометрія і дозиметрія. Пішохідний гамма-метод.
Автомобільна гамма-зйомка. Аерозйомка. Методика еманаційних
досліджень. Геохімічні методи.

6

Експресні методи радіаційного контролю. Експрес-метод визначення
питомої і об’ємної активності гамма-випромінюючих радіонуклідів у
воді, продуктах харчування, продукції рослинництва та тваринництва.

6

2.

3.

4.

5.

Експрес-метод визначення питомої і об'ємної активності бетавипромінюючих радіонуклідів.
6.

7.

8.

9.

10.

Радіохімічні методи, їх використання. Відбір і підготовка проб
досліджуваних об'єктів, внесення носіїв та мінералізація проб,
виділення радіонуклідів із проб, очистка виділених радіонуклідів від
сторонніх нуклідів і супутніх мікроелементів, ідентифікація і перевірка
радіохімічної
чистоти,
радіометрія
виділених
радіонуклідів,
розрахунок активності.

6

Активні
ядерно-геофізичні
методи.
Гаммa-гaммa-мeтoд.
Рентгенорадіометричний
метод.
Гамма-активаційний
аналіз.
Методичні особливості досліджень ядерного гамма-резонансу. Гамманейтронний метод.

6

Радіогеохімічні методи вивчення процесів міграції радіоактивних
елементів
у
навколишньому
природному
середовищі. Радіогідроекологічний аналіз водних екосистем.

6

Техніка безпеки при лабораторних і польових ядерно-геофізичних
дослідженнях. Радіоекологічне обстеження і картування забруднених
територій. Радіоекологічні дослідження ділянок нового будівництва.

6

Ядерна геохронологія. Визначення віку порід за треками спонтанного
поділу урану. Визначення віку давніх, молодих геологічних утворень.

6

Разом

60 год.

8. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Індивідуальне завдання - форма організації навчального процесу, яка має на меті
поглибити, узагальнити та закріпити знання, які здобувачі отримують у процесі навчання, а
також застосувати ці знання при вирішені практичних задач.
Перелік питань аудиторної індивідуальної роботи
1. Сучасні радіаційно-аналітичні методи, які використовуються для аналізу вмісту
радіонуклідів в пробах навколишнього середовища.
2. Радіаційне обстеження територій з пошуку та виявлення ділянок, забруднених
радіоактивними речовинами.
3. Апаратура та обладнання для радіологічних досліджень.
4. Радіологічне обстеження і картування забруднених територій. Гамма-зйомка в
геологічних та екологічних дослідженнях.
5.Норми відбору проб харчових продуктів для радіологічних досліджень методом
гамма- та бета спектрометрії.
6. Норми та частота відбору проб харчових продуктів та об’єктів довкілля при
здійсненні радіологічного моніторингу.
7. Норми та частота відбору проб при здійсненні ДСН.
8. Методики радіологічних досліджень, рекомендовані для використання установами
санепідслужби МОЗ України.
9. Особливості обстеження об’єктів, що використовують індустріальні джерела
іонізуючого випромінювання.
10. Методика проведення радіохімічного аналізу, альфа-, гамма-спектрометрії проб
повітря, води, ґрунту.
11. Оцінка радіологічної обстановки навколишнього середовища.
12. Методика визначення радіоактивних речовин в аерозолях, воді, ґрунтах і продуктах
харчування.

13. Методика виконання вимірювань за допомогою сцинтиляційних спектрометрів та
програмного забезпечення АК-1.
14. Методика виконання вимірювань за допомогою бета-спектрометрів та програмного
забезпечення AKWin.
15. Визначення активності природних нуклідів в об’єктах навколишнього середовища.
16. Визначення в продуктах харчування цезію-137.
17. Визначення в продуктах харчування стронцію-90.
18. Методика вимірювання активності гамма-випромінюючих нуклідів чи активності
проб, які містять суміш радіонуклідів.
19. Методика визначення об’ємної активності 90Sr в пробах води із застосуванням
селективного сорбенту Sr-resin.
20. Гамма-спектрометрія та вимірювання сумарної альфа-, бета- активності.
21. Вимірювання активності радіонукліда в зразку. Використання спектрометричної і
радіометричної апаратури, розподіл радіонуклідів. Моделювання в навколишньому
середовищі і оцінка ризиків за допомогою Erica Tool.
22. Методи радіохімічного аналізу 90Sr, 234U, 235U, 238U в пробах навколишнього
середовища.
23. Вимірювання активності радіонуклідів методом спектрометрії енергій гаммавипромінювання.
24. Аналіз гамма-випромінюючих радіонуклідів напівпровідниковим детектором із
застосуванням програмного забезпечення Genie 2000.
9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
За джерелами знань використовуються такі методи навчання: словесні – розповідь,
пояснення, лекція, інструктаж; наочні – демонстрація, ілюстрація; практичні – практична
робота, задачі.
За характером логіки пізнання
використовуються такі методи: аналітичний,
синтетичний, аналітико-синтетичний, індуктивний та дедуктивний.
За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються методи: проблемний,
частково-пошуковий та дослідницький.
Під час лекцій використовуються мультимедійний супровід (програмне забезпечення
Power Point, використання Internеt ресурсу).
.
10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Контроль знань з дисципліни викладач здійснює за рейтинговою системою. Результати
навчальної діяльності здобувачів вищої освіти оцінюють за 100-бальною шкалою.
а) поточний контроль знань:
•оцінювання усних відповідей на практичних заняттях;
•оцінювання контрольних робіт;
•оцінювання завдань для самостійної роботи;
•тестовий контроль з теоретичного курсу;
•презентації результатів виконаних завдань;
б) підсумковий контроль - екзамен.
11. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
В університеті діє накопичувальна кредитно-трансферна система оцінювання
програмних результатів навчання студентів, що реалізується в ході виконання і захисту
практичних/лабораторних робіт, виконання ІНДЗ та модульного контролю, для яких
визначено мінімальну кількість балів, яку слід набрати для формування рейтингового балу
студента та виставлення його у залікову книжку і відомість успішності студентів з
відповідними оцінками за національною та Європейською кредитно-трансферною системами
на рівні 60% від запланованого.

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види
навчальної діяльності
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту
(роботи), практики
відмінно

для заліку

добре

зараховано

задовільно
незадовільно з можливістю
повторного складання
незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

33-59
1-34

не зараховано з можливістю
повторного складання
не зараховано з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ
Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль 1
Т1
5

Т2
5

Екзамен

Сума балів

40

100

Змістовий модуль2

Т3
Т4
Т5
Т6
5
5
5
5
Модульний контроль - 10
ІНДЗ - 10
Т1, Т2... Т7 - теми змістових модулів.

Т7
5

13. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
- навчально-методичні матеріали з курсу;
- пакет контрольних робіт для перевірки знань;
- тестові завдання;
- методичні рекомендації до виконання практичних робіт, самостійної роботи з навчальної
дисципліни.
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