
Дисципліна Радіобіологія 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

здобувач вищої освіти повинен володіти матеріалами наступних 

курсів: «Фізіологія рослин»,  «Ботаніка», «Хімія», «Фізика» та 

інші. 

Що буде вивчатися Вивчаються загальні питання радіаційної біології – фізичні основи 

іонізуючого випромінення, механізми взаємодії іонізуючого 

випромінення з речовиною, у тому числі біологічних структур. 

Розглядаються особливості ведення окремих галузей 

сільськогосподарського виробництва на забруднених 

радіонуклідами територіях, технологічні прийоми очищення 

продукції садівництва і рослинництва від радіонуклідів. 

Викладається методологія проведення радіаційного моніторингу 

сфери сільськогосподарського виробництва. Детально 

розглядаються радіаційно-гігієнічні аспекти використання в 

сільському господарстві забруднених радіонуклідами територій та 

можливості їх реабілітації.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Цікавість полягає в тому, що після вивчення предмету студент 

буде: 

знати–закономірності міграції радіонуклідів у навколишньому 

середовищі та об’єктах сільськогосподарського виробництва; 

шляхи надходження радіонуклідів в рослини і організм 

сільськогосподарських тварин; методи прогнозування 

надходження радіонуклідів в рослини;  прийоми зменшення 

надходження радіонуклідів в рослини; особливості ведення галузі 

рослинництва на забруднених радіонуклідами територіях; 

радіологічні вимоги до якості продукції рослинництва; основи 

радіаційної гігієни; 

вміти– прогнозувати можливе надходження радіонуклідів в 

окремі культури сівозмін; розробляти заходи щодо зменшення 

вмісту радіонуклідів в рослинах;  складати програми виробництва 

продуктів харчування, споживання яких не призведе до 

перевищення допустимого рівня річної еквівалентної дози 

опромінення населення.  

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 4. Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні 

досягнення у галузі агрономії.  

ПРН 6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних 

дисциплін в обсязі, необхідному для володіння відповідними 

навичками в галузі агрономії.  

ПРН 9. Володіти на операційному рівні методами спостереження, 

опису, ідентифікації, класифікації, а також культивування об’єктів 

і підтримання стабільності агроценозів із збереженням природного 

різноманіття.  

ПРН 10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та 

спеціальної професійної підготовки в обсязі, необхідному для 

спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії. 

Як можна 

користуватися 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 



набутими знаннями і 

уміннями / 

компетентності 

проблеми в галузі сільськогосподарського виробництва, що 

передбачає застосування компетентність теорій та методів 

відповідної науки і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Загальні компетентності: 

ЗК 7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 8. Навички здійснення безпечної діяльності.  

ЗК 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел.  

Спеціальні (фахові) компетентності: 

СК 1. Здатність використовувати базові знання основних 

підрозділів аграрної науки. 

СК 5. Здатність оцінювати, інтерпретувати й синтезувати 

теоретичну інформацію та практичні, виробничі і дослідні дані у 

галузях сільськогосподарського виробництва. 

СК 9. Здатність управляти комплексними діями або проектами, 

відповідальність за прийняття рішень у конкретних виробничих 

умовах. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, 

електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять та 

самостійної роботи студентів, інтерактивні елементи, онлайн 

консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні / лабораторні / самостійна робота / індивідуальне 

завдання  

Семестровий 

контроль 

Залік  

 

 


