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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
«ВЕТЕРИНАРНА РАДІОБІОЛОГІЯ» 

                                                                                                                                                                         
 

 

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність,  
освітньо-кваліфікаційний рівень 

 

Галузь знань Ветеринарія  

Спеціалізація “Ветеринарна медицина”                                               

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень 

бакалавр 

 

Характеристика навчальної дисципліни 
 

Вид вибіркова 

Загальна кількість годин  90 

Кількість кредитів ECTS  3 

Кількість змістових модулів  3 

Курсовий проект (робота) немає 

Форма контролю залік  

 

Показники навчальної дисципліни для  
денної та заочної форм навчання 

 

 денна форма  
навчання 

заочна форма навчання 

Рік підготовки 2 - 

Семестр 4 - 

Лекційні заняття 15 год. - 

Практичні, семінарські за-
няття 

30 год. - 

Лабораторні заняття немає - 

Самостійна робота 36 год. - 

Індивідуальні завдання немає - 

Кількість тижневих годин  
для денної форми навчання: 

аудиторних   
самостійної роботи студен-

та  

 
 

3 год. 
2 год. 

- 
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2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 
2.1. Місце і роль дисципліни в системі підготовки фахівців 

Радіобіологія, або радіаційна біологія, — це наука про вплив іонізуючих 

випромінювань на живі організми. Основним завданням радіобіології є вивчення 
загальних закономірностей дії  іонізуючих випромінювань на живий організм 

з метою пошуку можливостей щодо керування його реакціями. 
Сучасна радіобіологія — це комплексна галузь знань, яка складається 

з окремих напрямів — медичної, сільськогосподарської, ветеринарної ра-

діобіології, радіаційної екології  та інших. Кожен напрям радіобіології має 
конкретні об'єкт і предмет вивчення та певні завдання. Об'єктами вивчення ве-

теринарної радіобіології є сільськогосподарські тварини, а основними з а-
вданнями є: вивчення чутливості сільськогосподарських  тварин до іонізу-
ючих випромінювань; розробка способів захисту їх від радіаційного ураження; 

дослідження шляхів міграції  радіонуклідів вздовж трофічних ланцюгів до 
людини; біологічної дії  інкорпорованих сільськогосподарськими тваринами 

радіоактивних речовин; організація і проведення радіометричного контро-
лю сільськогосподарської продукції, забрудненої радіонуклідами; розробка 

принципів коригування технологічних процесів у тваринництві за умов ра-
діонуклідного забруднення місцевості; зниження рівня надходження радіонук-

лідів до сільськогосподарської продукції; пошук шляхів використання іонізую-
чих випромінювань у сільськогосподарському виробництві. 

 
2.2. Мета і задачі вивчення дисципліни 

Метою вивчення дисципліни «Ветеринарна радіобіологія» є підготовка 
спеціаліста, який зможе висококваліфіковано оцінити радіаційну ситуацію і ро-
зробити заходи, що забезпечать безпеку ведення тваринництва на забруднених 

радіоактивними речовинами територіях і одержання «чистої» від радіонуклідів  
тваринницької продукції.   

Задачі вивчення дисципліни  «Ветеринарна радіобіологія» полягають у 
формуванні фахівців, здатних: 

 самостійно оцінити існуючу радіаційну обстановку і у випадках ін-

цидентів, пов’язаних з забрудненням навколишнього середовища ра-
діоактивними речовинами, аварійну радіаційну обстановку; 

 проводити радіометричну експертизу об’єктів навколишнього сере-
довища продукції сільського господарства, продуктів харчування; 

 прогнозувати рівні можливого надходження окремих радіонуклідів в 

продукцію тваринництва та продукти харчування; 

 розробляти заходи щодо мінімізації надходження радіонуклідів в 

продукцію тваринництва. 
 

2.3. Вимоги до знань та вмінь, набутих в процесі  
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вивчення дисципліни 
Студенти повинні знати: 

 джерела іонізуючих випромінювань у навколишньому середовищі; 
шляхи надходження радіоактивних елементів  у корми та організм сільсько-

господарських тварин; 

 принципи захисту тварин  від радіаційного ураження; 

 засоби запобігання надходженню і накопиченню радіоактивних 

                 речовин в продукції рослинництва і тваринництва; 

 методологію і технологію ведення сільськогосподарського виробни-

цтва на забруднених радіонуклідами територіях. 

Студенти повинні вміти: 

 оцінювати радіаційні умови за допомогою дозиметричних приладів 

різних систем; 

  проводити радіометричну експертизу об’єктів навколишнього 

                  середовища та сільськогосподарського виробництва; 

  Розробляти контрзаходи щодо мінімізації надходження радіонуклідів 
                  в продукцію тваринництва. 

 
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
  Змістовий модуль 1. 

Тема лекційного заняття 1. Радіобіології як наука та історія її 
розвитку. Предмет та завдання радіобіології - загальні визначення. Об’єкти, 

методи i завдання ветеринарної радiобiологiї. Коротка iсторiя розвитку 
радiобiологiї. Роль досягнень ядерної фізики у виникненні та розвитку 

радiобiологiї, етапи розвитку радiобiологiї, розвиток радiобiологiї в Україні. 
Внесок вітчизняних вчених у розвиток радiобiологiї. Зв’язок радiобiологiї з 

iншими науками. Теоретичне i практичне значення радiобiологiї. Проблеми 
загальної, сільськогосподарської і ветеринарної радiобiологiї: причини широкої 
варiабельностi радiостiйкостi рiзних видiв тварин, дія на організм малих доз 

iонiзуючих випромінювань, профілактика i терапiя радіаційних уражень, 
вiддаленi наслiдки хронiчного опромiнення iнкорпорованими радiонуклiдами, 

радiацiйне порушення iмунiтету, сенсибiлiзацiя радiацiйного впливу, пошук 
ефективних блокаторiв i декорпорантiв радiонуклiдів. Перспективи розвитку 

радiобiології. Необхiднiсть широкої пропаганди радiобiологчних знань. 
Тема лекційного заняття 2. Фізичні основи радіобіології, радіометрія і 

дозиметрія іонізуючих випромінювань. Іонізація та збудження атома. Явище 
радiоактивностi. Загальна характеристика iонiзуючих випромінювань. Типи 

ядерних перетворень i закон радiоактивного розпаду.  Природні i штучні 
джерела випромiнювань. Штучне перетворення атомних ядер. Види iонiзуючих 

випромiнювань - електромагнiтне i корпускулярне, їх фiзична характеристика. 
Взаємодiя корпускулярних випромiнювань з речовиною - iонiзацiйнi та 
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радiацiйнi втрати енергiї альфа i бета-частинок, реакцiї нейтронiв з атомами. 
Основнi ефекти взаємодій електромагнiтних випромiнювань з атомами 

середовища – фотоефект, ефект Комптона, утворення електрон-позитронних 
пар. Лiнiйна передача енергiї (ЛПЕ), вiдносна бiологiчна ефективнiсть (ВБЕ) та 
коефiцiєнти якостi iонiзуючих випромiнювань. Мета i завдання радiометрії i 

дозиметрiї iонiзуючих випромiнювань. Одиницi виміру радіоактивностi. 
Поняття про дози iонiзуючих випромiнювань. Види доз та одиницi їх вимiру. 

Принципи розрахунку поглинутої та еквiвалентної доз. Потужнiсть дози. Види 
опромiнення - гостре i хронiчне, одноразове i фракцiоноване, загальне i мiсцеве. 

Співвiдношення мiж дозою i радіоактивнiстю.  
Змістовий модуль 2. 

Тема лекційного заняття 3. Джерела іонізуючих випромінювань на 
Землі. Механiзм поглинання енергiї іонізуючих випромiнювань рiзними 

структурами клiтини. Радiацiйно-хiмiчнi реакцїї вільних радикалiв, збуджених 
атомiв i молекул. Ефект розведення, кисневий ефект. Пряма i непряма дiя 

радiацiї. Теорiї бiологiчної дiї iонiзуючих випромiнювань: теорiя мiшенi i 
принцип попадання, теорія вивiльнення ферментiв, теорiя ланцюгових реакцiй, 

теорiя радiотоксинiв, структурно-метаболiчна гiпотеза. Етапи i рiвнi 
радіаційного ураження органiзму. Форми клітинної загибелi - репродуктивна та 
iнтерфазна. Поняття про радiочутливiсть i радiостiйкiсть. Радiочутливiсть 

клiтин i тканин органiзму. Критичнi органи і тканини. Порiвняльна 
радiостiйкiсть рiзних видiв тварин, бактерiй, вiрусiв, рослин. Летальнi, 

пiвлетальнi дози опромiнення. Структурнi i функцiональнi фактори 
радiочутливостi рiзних видiв органiзмiв. 

Тема лекційного заняття 4. Бiологiчна дiя iонiзуючих 
випромінювань. Поняття радiобологiчного ефекту. Нестохастичні i 

стохастичні ефекти дії iонiзуючих випромінювань. Поняття про поріг дози i 
принцип безпорогової дії iонiзуючих випромiнювань. Близькі та вiддаленi 

наслiдки радіаційного ураження. Генетична i канцерогенна дія радiацiї. 
Класифiкацiя радiобологiчних ефектів на соматичні, соматико-стохастичнi i 

генетичнi. Суть ефекту радiацiйної стимудяцiї. Морфологiчнi змiни в рiзних 
органах i системах органiзму тварин. Радiосенсибiлiзацiя. Фiзичнi i хiмiчнi 
фактори, що підсилюють дiю iонiзуючих випромiнювань. Особливостi дiї 

малих доз. Хiмiчнi речовини, якi iмiтують дiю iонiзуючої радiацiї - 
радіоміметики. Класифiкацiя шляхів післярадiацiйного відновлення органiзму: 

репараційне, репопуляцiйне, регенерацiйне, компенсаторне. Характеристика 
шляхів i механiзмiв пiслярадiацiйного вiдновлення органiзму ссавцiв. Регуляцiя 

процесiв пiслярадiацiйного вiдновлення. Вплив фiзичних i хiмiчних факторiв на 
процеси пiслярадацiйного вiдновлення. 

Тема лекційного заняття 5. Модифікація радіаційного ураження 
організму. Класифiкацiя радіаційних уражень: променева хвороба під час 

зовнішнього i внутрішнього опромінення, радiацiйнi бета-опiки шкіри. 
Променева хвороба під час зовнішнього опромінення. Класифiкацiя ступенів  
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важкості променевої хвороби у тварин i періоди її перебігу. Клiнiчнi ознаки 
радiацiйних синдромів (кістковомозковій, кишковий, нервовий) у рiзних видів 

тварин. Діагностика i прогноз променевої хвороби під час зовнішнього 
опромінення. Особливості променевої хвороби під час внутрішнього 
опромінення тварин. Класифiкацiя ступенів тяжкості променевої хвороби при 

внутрішньому опромiненні тварин i періоди її перебігу. Особливості впливу на 
організм тварин продуктів ядерного поділу. Ураження тварин довгоживучими 

радiонуклiдами. Діагностика i прогноз променевої хвороби під час 
надходження радiонуклiдiв в організм продуктивних тварин. Перебiг 

iнфекцiйних хвороб на фонi радіаційної патології. Профілактика променевої 
хвороби і основнi принципи лакування тварин. Фiзичнi, хiмiчнi i бiологiчнi 

засоби захисту тварин. Теорiї та механiзми радіозахисної дії хiмiчних сполук – 
радiопротекторiв: послаблення кисневого ефекту, перехоплення та iнактивацiя 

вільних радикалів, зміна окисно-вiдновного потенціалу, пiдвищення рівня 
сульфгідрильних груп, підвищення біологічного фону радiорезистентностi, 

бiохiмiчний шок. Основнi принципи лікування променевої хвороби: 
застосування засобів патогенетичної терапії, дезiнтоксикацiйнi препарати, 

боротьба з умовно патогенною макрофлорою, застосування засобів, що 
стимулюють гемопоез. Радіаційні опіки шкіри. Етiологiя, патогенез, клiнiчні 
ознаки, перебiг i наслiдки. Особливості радіаційних опiкiв та їх вiдміннiсть від 

термічних i хiмiчних опiкiв шкіри. Профілактика i лікування при радіаційних 
опіках шкіри. 

Тема лекційного заняття 6. Токсикологія радіонуклідів та радіаційні 
ураження тварин радіоактивним йодом. Токсикологiя радiоактивних 

речовин. Фактори, що визначають ступінь радiотоксичної дії: вид i енергiя, 
шляхи надходження та виведення з організму, період пiврозпаду, тип розподiлу 

в органiзмi, розчиннiсть та iншi фізико-хiмiчні властивостi радiонуклiдiв. 
Класифiкацiя радіонуклідiв за їх токсичнiстю для людини та тварин.  Шляхи 

надходження радiонуклiдiв в органiзм тварин: інгаляційний, алiментарний, 
перкутанний. Основнi закономiрностi обміну радiонуклiдiв в органiзмi тварин. 

Типи розподiлу радiонуклiдiв в органiзмi тварин. Особливості поведінки i 
депонування в органiзмi тварин радiонуклiдiв йоду, цезiю, стронцію, рутенію, 
церiю, плутонію. Перехiд їх у продукцiю тваринництва. Поняття про 

бiологiчний перiод піввиведення i про ефективний перiод пiввиведення 
радiонуклiдiв з организму i фактори, що на них впливають.  Вплив складу 

рацiону на перехiд радiонуклiдiв з кормiв у молоко i м’ясо. Прогнозування 
забруднення радiонуклiдами продукції тваринництва. Радіаційна небезпека 

ураній період після радіаційних аварій. Класифiкацiя уражень 
сільськогосподарських тварин ізотопами радіоактивного йоду: шляхи 

надходження і метаболізм радіоактивного йоду в організмі 
сільськогосподарських тварин, гостра і хронічна форма ураження 

сільськогосподарських тварин радіоактивним йодом. Клiнiчнi ознаки 
радiацiйного ураження сільськогосподарських тварин раіоактивним йодом. 
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Діагностика i прогноз променевих уражень тварин радіоактивним йодом. 
Розрахунок поглинутих доз на щитоподібну залозу за рахунок радіоактивних 

изотопів йоду. Захист сільськогосподарських тварин від дії радіоактивного 
йоду. Використання сільськогосподарських тварин, що уражені радіоактивним 
йодом. Особливості пербігу радіаційного уражкння сільськогосподарських 

тварин радіоактивним йодом в регіонах ендемічних по стабільному йоду. 
Тема лекційного заняття 7. Основи сільськогосподарської 

радiоекологiї. Природний радіацiйний фон i джерела радіоактивного 
забруднення навколишнього середовища радiонуклiдами. Характеристика 

основних компонентів природного фону i космічного випромiнювання, 
радіоактивних елементів Землі, природної радіоактивності атмосфери, води, 

ґрунту, рослинних i тваринних органiзмiв. Дози зовнішнього та внутрішнього 
опромiнення, що зумовлені природним радiацiйним фоном. Характеристика 

основних дозоугворюючих радiонуклiдiв. Шляхи надходження радiонуклiдiв на 
земну поверхню. Форми знаходження радiонуклiдiв у навколишньому 

середовищі. Загальна схема міграції радiонуклiдiв у навколишньому 
середовищі та об’єктах сільськогосподарського виробництва. Фактори, що 

впливають на горизонтальну i вертикальну міграцію радiонуклiдiв.  Вплив 
властивостей ґрунту на поведінку радiонуклiдiв у системі грунт-рослина. 
Бiологiчнi особливості рослин у нагромадженні в них радiонуклiдiв. Поняття 

про коефiцiєнти нагромадження (КН) і переходу радіонуклідів (КП). Специфiка 
переходу радiонуклiдiв у продукцiю рослинництва, організм тварин і 

продукцію тваринництва, корми. Прогнозування забруднення продукції 
сільського господарства радiонуклiдами. 

Змістовий модуль 3. 
Тема лекційного заняття 8. Нормування радiацiйного впливу, основи 

техніки радiацiйної безпеки і ведення сiльськогосподарського виробництва 
на забруднених радiонуклiдами територіях. Порівняльна оцінка джерел 

зовнішнього i внутрiшнього опромiнення населення. Норми радiацiйної 
безпеки. Принципи радiацiйної безпеки. Поняття про категорії опромiнених 

осiб та допустимі дози їх опромiнення. Гiгiєнiчнi регламенти та лiмiти доз. 
Допустимий вміст найбільш важливих радiонуклiдiв у повiтрi і водi. Межа 
рiчного надходження радiонуклiдiв в органiзм людини через органи травлення. 

Нормування надходження радiонуклiдiв у сiльськогосподарську продукцiю. 
Допустиме добове надходження радіонуклідів в органiзмі продуктивних 

тварин. Законодавчі документи, що є пiдставою для будiвництва, обладнання та 
органiзацiї роботи радiологiчних лабораторiй. Основнi санітарнi правила 

роботи з радiоактивними речовинами та iншими джерелами iонiзуючих 
випромiнювань. Положення про радiологiчні вiддiли лабораторії ветеринарної 

медицини. Санiтарний паспорт радiологiчної лабораторiї.  Вiдкритi i закритi 
радiоактивнi джерела. Основнi принципи захисту вiд зовнiшнього i 

внутрiшнього опромiнення пiд час роботи з радiоактивними речовинами: 
вiдстанню, часом, кількістю, екрануванням. Допустимi норми забруднення 
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робочих мiсць, спецодягу, рук тощо. Методи дезактивації. Заходи пiд час 
аварійних ситуацій. Загальні принципи органiзацiї агропромислового 

виробництва в умовах радіоактивного забруднення території.  Заходи щодо 
зниження надходження радiонуклiдiв у сiльськогосподарськi рослини: 
загальноприйняті i спеціальні, механiчнi, агротехнiчнi, хiмiчнi, агрохімiчнi i 

бiологiчні. Комплексні системи зниження надходження радiонуклiдiв в 
рослини: обробіток грунту, застосування органічних i мінеральних добрив, 

введення в сiвозмiну нових культур, зміна режиму зрошення, внесення в грунт 
спеціальних сполук. Способи дезактивації продукцiї рослинництва. Зниження 

надходження i нагромадження радiонуклiдiв в органiзмi сiльськогосподарських 
тварин. Основнi правила органiзацiї кормової бази. Використання хiмiчних 

речовин для прискорення виведення з органiзму радiонуклiдiв. Способи 
дезактивації продукцiї тваринництва. 

Тема лекційного заняття 9. Радiацiйна i ветеринарно-санiтарна 
експертиза об’єктів ветеринарного контролю, використання іонізуючої 

радіації у тваринництві і ветеринарній медицині. Положення про 
радiологiчнi вiддiли державних лабораторій ветеринарної медицини, 

лабораторiй ветсанекспертизи на ринках, лабораторiй підприємств м’ясної і 
молочної промисловостей. Завдання радiометрічного контролю, послiдовнiсть 
етапiв його виконання. Об’єкти дослідження, правила відбору i пересилання 

проб. Радіометрія тiла тварин. Експрес-методи визначення сумарної бета-
активностi. Гамма-спектрометрiя. Оцiнювання даних радiометричного 

дослiдження. Дозиметричний контроль i особливості його проведення. 
Радiохiмiчний аналiз, його мета i завдання. Особливостi радiохiмiчного аналiзу 

при визначенні радiоактивностi об’єктів ветеринарного контролю за вмiстом 
90

Sr, 
131

I, 
137

Cs, 
238,239,240

Pu. Радiацiйна експертиза об’єктів ветеринарного 

контролю. Диспансеризація тварин пiсля радiацiйного ураження. Ветеринарно-
санiтарна i радiометрична експертиза продукцiї тваринництва пiд час 

зовнiшнього опромiнення тварин та ураження їх iнкорпорованими 
радiонуклiдами. Порядок вилучення, захоронення або утилiзацiї продукцiї, 

забрудненої радiонуклiдами понад рівнів, встановлених Нацiональною комiсiєю 
з радiацiйного захисту населення України. Оформлення i видача сертифiкатiв за 
результатами радiометричної експертизи. Застосування методу мiчених атомiв 

під час дослідження функцiонального статусу органів i систем органiзму.  
Радiоiмунологiчний метод аналiзу та його використання в бiохiмiї, 

токсикології. мiкробiологii, епiзоотологiї, вiрусологiї тощо. Метод 
авторадiографiї. Використання бiологiчної дії iонiзуючих випромiнювань на 

рослинні i тваринні органiзми з метою стимуляції росту, розвитку, 
продуктивності, зміни спадкових властивостей органiзму. Можливості 

використання iонiзуючих випромiнювань для консервування кормiв, продуктiв 
тваринного походження, для стерилiзацiї iнструментiв, перев’язувальних 

засобів, шкіряної сировини, вовни, тари, а також для знищення шкідливих 
комах. Використання iонiзуючих випромiнювань у діагностиці хвороб та 
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лікуванні тварин, харчовій, фармакологічній промисловостi та iнших галузях 
народного господарства. 

 
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Теми лекцій  Год. Теми лабораторних робіт Год. 

1 2 3 4 

1 змістовний модуль  

Радіобіології як наука та історія її 

розвитку  

2 

год. 

Гiгiєнiчнi регламенти та основнi правила радiацiйної 

безпеки (ОСПУ-2005; НРБУ –97) 
4 год. 

Фізичні основи радіобіології, ра-

діометрія і дозиметрія іонізуючих 

випромінювань  

2 

год. 

Характеристика іонізуючих випромінювань та 

взаємодія їх з речовиною 
2 год. 

Одиниці радіоактивності та доз iонiзуючих 

випромiнювань. Розв’язання задач з переходу вiд 

позасистемних одиниць до одиниць системи СІ 

4 год. 

2 змістовний модуль  

Джерела іонізуючих випромінювань 

на Землі 

2 

год 

Методи виявлення іонізуючих випромінювань. Типи 

детекторів  2 год. 

Бiологiчна дiя iонiзуючих випромі-

нювань  

2 

год. 

 Методи i прилади радiометричного та дозиметричного 

контролю  2 год. 

Модифікація радіаційного ураження 

організму 

2 

год. 

Призначення, класифікація та будова дозиметричних 

приладів  

2 год. 

Токсикологія радіонуклідів та раді-

аційні ураження тварин  радіоактив-

ним йодом 

2 

год. 

Практична дозиметрія з визначення вмісту 
137

Cs в 

організмі людини. Розрахунки доз зовнiшнього  та 

внутрiшнього опромiнення  

4 год. 

Практична радiометрiя. Оцінка ступеня 

радiоактивного ураження щитподібної залози  

радоактивним йодом  

 

4 год. 

Основи сільськогосподарської 

радiоекологiї 

2 

год. 

Вимірювання  питомої та об’ємної активності β-

випромінюючих радіонуклідів на радіометрі «Бета» 
2 год. 

3 змістовний модуль  

Нормування радiацiйного впливу i ос-

нови техніки радiацiйної безпеки, ве-

дення с/г  виробництва на забрудне-

них радiонуклiдами територіях 

2 

год 

Визначення сумарної β – активності зразків відносним 

методом на приладі  ПС-20 
2 год. 

Спектрометричні методи визначення вмiсту 

радiоактивних речовин в об’єктах навколишнього 

середовища i продукцiї  сільського господарства  

2 год. 

Радiацiйна i ветеринарно-санiтарна 

експертиза об’єктів ветеринарного 

контролю, використання іонізуючої 

радіації у тваринництві і ветеринар-

ній медицині 

2 

год 

Прижиттєве визначення вмiсту цезiю-137 в органiзмi 

тварин за допомогою гама-спектрометра СУГ-1 
4 год. 

Прогнозування рiвнiв забруднення радiонуклiдами 

продукцiї тваринництва і рослинництва та 

ефективності контрзаходів  

2 год. 

Всього годин  54 18  36 

 

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

 не передбачені  

                                                                                                           



 10 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 не передбачені  

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 
п/п 

 Год. 

1 Гiгiєнiчнi регламенти та основнi правила радiацiйної безпеки 

(ОСПУ-2006; НРБУ –97) 

4 

2 Характеристика іонізуючих випромінювань та взаємодія їх з 
речовиною 

2 

3 Одиниці радіоактивності та доз iонiзуючих випромiнювань. 

Розв’язання задач з переходу вiд позасистемних одиниць до 
одиниць системи СІ 

4 

4 Методи виявлення іонізуючих випромінювань. Типи детекторів 2 

5 Методи i прилади радiометричного та дозиметричного контролю. 
Призначення, класифікація та будова дозиметричних приладів 

2 

6 Практична дозиметрія з визначення вмісту 
137

Cs в організмі 

людини. Розрахунки доз зовнiшнього та внутрiшнього 
опромiнення. 

4 

7 Практична радiометрiя. Оцінка ступеня радiоактивного ураження 

щитподібної залози радоактивним йодом 

4 

8 Вимірювання питомої та об’ємної активності β-випромінюючих 
радіонуклідів на радіометрі «Бета» 

2 

9 Визначення сумарної β – активності зразків відносним методом на 

приладі ПС-20 

2 

10 Спектрометричні методи визначення вмiсту радiоактивних 
речовин в об’єктах навколишнього середовища i продукцiї  

сільського господарства 

2 

11 Прижиттєве визначення вмiсту 
137

Cs в органiзмi тварин за 
допомогою гама-спектрометра СУГ-1 

2 

12 Прогнозування рiвнiв забруднення радiонуклiдами продукцiї 
тваринництва і рослинництва та ефективності контрзаходів 

4 

13 Ознайомлення з технікою використання в наукових дослiдженнях 

методу ізотопних індикаторів та радiоiмунного аналiзу 

2 

 Усього 36 
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8. САМОСТІЙНА РОБОТА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ НПП 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 не передбачена - 

 

 
9. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

для самостійної роботи студентів з дисципліни  

«Ветеринарна радіобіологія» 
1. Надходження радіонуклідів з ґрунту в сільськогосподарські рослини. 

2. Надходження радіонуклідів в організм сільськогосподарських тварин. 
3. Нагромадження радіонуклідів в продукції рослинництва і тваринництва. 

4. Заходи по зменшенню надходження радіонуклідів в продукцію рослин-
ництва. 

5. Заходи по зменшенню надходження радіонуклідів в продукцію тваринни-
цтва. 

10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

пасивні методи навчання: засвоєння лекційного матеріалу; 
активні методи навчання: полеміка, ділові ігри, ситуаційні завдання, 

логічні схеми, тренінги тощо; 
демонстраційні матеріали: слайди, відеофільми. 

11. ФОРМИ КОНТРОЛЮ 

Основною формою контролю знань є проведення модульних контроль-

них і залікових тестових робіт. За їх результатами модульних контрольних тес-
тових робіт виводиться основна оцінка, яка переводиться у рейтингові бали. До 

них додаються бали за усні знання по кожному змістовому модулю. 

12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 
Поточний контроль 

Рейтинг з 

навчальної 

роботи 

R НР 

Рейтинг з 

додаткової 

роботи 

R ДР  

 

Рейтинг 

штрафний 

R ШТР  

 

Підсумкова 

атестація  

(екзамен  

чи залік) 

Загальна кількість 

балів Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий 

модуль 3 

0-100 0-100 0-100 0-70 0-20 0-5 0-30 0-100 

 
Примітки. 1. Відповідно до «Положення про кредитно-модульну систему 

навчання в НУБіП України», затвердженого ректором університету 03.04.2009 
р., рейтинг студента з навчальної роботи R НР стосовно вивчення певної дисци-

пліни визначається за формулою 
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     0,7· (R
(1)

ЗМ · К
(1)

ЗМ +  ... + R
(n)

ЗМ · К
(n)

ЗМ ) 
RНР = --------------------------------------------------------   + RДР - RШТР,  

                                                         КДИС 

де 0,7 – коефіцієнт з зрейтенгу навчальної роботи (0,2+0,25+0,25); 
R

(1)
ЗМ, … R

(n)
ЗМ − рейтингові оцінки змістових модулів за 100-бальною шка-

лою; 
     n − кількість змістових модулів;  

     К
(1)

ЗМ, … К
(n)

ЗМ − кількість кредитів ЕСТS, передбачених робочим навча-
льним планом для відповідного змістового модуля; 

     КДИС = К
(1)

ЗМ + … + К
(n)

ЗМ − кількість кредитів ЕСТS, передбачених робо-
чим навчальним планом для дисципліни у поточному семестрі; 

R ДР − рейтинг з додаткової роботи; 
R ШТР − рейтинг штрафний. 

Наведену формулу можна спростити, якщо прийняти К
(1)

ЗМ =  …= К
(n)

ЗМ. 
Тоді вона буде мати вигляд 

0,7· (R
(1)

ЗМ  +  ... + R
(n)

ЗМ ) 
RНР = ------------------------------------    + RДР - RШТР. 

                                                 n 

Рейтинг з додаткової роботи R ДР додається до R НР і не може переви-

щувати 20 балів. Він визначається лектором і надається студентам рішенням 

кафедри за виконання робіт, які не передбачені навчальним планом, але сприя-
ють підвищенню рівня знань студентів з дисципліни.  

Рейтинг штрафний R ШТР не перевищує 5 балів і віднімається від R НР. 

Він визначається лектором і вводиться рішенням кафедри для студентів, які ма-

теріал змістового модуля засвоїли невчасно, не дотримувалися графіка роботи, 
пропускали заняття тощо. 

2. Згідно із зазначеним Положенням здача заліку оцінюється за 100 баль-

ною шкалою і далі переводиться в оцінки за національною шкалою та шкалою 

ECTS. 
12.1. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 
діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для екзамену, курсового про-
екту (роботи), практики  

для заліку 

90–100 А відмінно    

 
зараховано 

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можли-
вістю повторного скла-

дання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням дис-

ципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повтор-
ним вивченням дисци-
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пліни 
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