
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

освітньо-професійної програми «Екологія» 

Назва дисципліни Університетська освіта та соціальні комунікації 

Спеціальність  101 «Екологія» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Гуманітарних дисциплін 

Лектор  к. психол. н., доцент Макух Ольга Іванівна 

Курс  1 

Семестр 2 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

4 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Опис дисципліни 

Мета курсу «Університетська освіта та соціальні комунікації» – 

підготовити студентів до навчання в інституті відповідно до сучасних 

інтеграційних процесів у міжнародній освіті в контексті Болонської 

декларації. 

Завдання вивчення дисципліни: сформувати у студентів систему знань щодо 

суті й соціального значення вищої освіти, сучасних тенденцій її розвитку; 

прищепити навички самостійного й ефективного навчання в інституті з 

урахуванням світових освітніх тенденцій. 

  



Назва дисципліни 
Екологічні основи охорони флористичного 

біорізноманіття 

Спеціальність  101 «Екологія» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  
Екології, охорони навколишнього середовища та 

збалансованого природокористування 

Лектор  старший викладач Мартиненко Жанна Олександрівна 

Курс  1 

Семестр 2 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

4 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Опис дисципліни 

Мета курсу: є ознайомити студентів з біорізноманіттям рослин та 

закономірностями його формування, підходами та різноманітними методами 

аналізу і оцінки фіторізноманіття на різних рівнях організації. 

Завдання вивчення дисципліни: формування у студентів знань про сутність 

поняття «біорізноманіття рослин», закономірності його формування, підходи 

та різноманітні методи аналізу і його оцінки. 

  



Назва дисципліни Рекреаційний потенціал агроландшафтів України 

Спеціальність  101 «Екологія» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  
Екології, охорони навколишнього середовища та 

збалансованого природокористування 

Лектор  к. пед. н., доцент Гловин Надія Миронівна 

Курс  2 

Семестр 4 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

5 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Опис дисципліни 

Мета курсу: є вивчення теоретичних і методичних основ рекреаційної 

географії, впливу функціонування рекреаційних об’єктів і комплексів на 

природне середовище, а також набуття практичних навичок щодо 

територіальної організації рекреаційної діяльності. 

Завдання вивчення дисципліни: розкриття понятійно-термінологічного апарату 

рекреаційної географії та змісту рекреаційної діяльності; вивчення 

рекреаційних ресурсів, засобів їх використання і оцінки; загальна 

характеристика поняття територіальної рекреаційної системи (ТРС), 

особливості її функціонування і трансформації внаслідок антропогенного 

навантаження; висвітлення механізму оцінки рекреаційного потенціалу 

привабливих сільських територій та територій для впровадження «зеленого» 

туризму; характеристику сучасного етапу розвитку рекреаційної діяльності на 

всіх ієрархічних рівнях. 

  



Назва дисципліни Топографія з основами картографії 

Спеціальність  101 «Екологія» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  
Екології, охорони навколишнього середовища та 

збалансованого природокористування 

Лектор  старший викладач Адамів Степан Станіславович 

Курс  2 

Семестр 4 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

5 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Опис дисципліни 

Мета курсу: спрямована на формування у здобувачів вищої освіти системи 

знань про закономірності будови поверхні Землі, способи її вимірювання й 

відображення на топографічних картах, методи складання та використання 

тематичних карт, орієнтованих на раціональне використання й охорону 

лісових ресурсів. 

Завдання вивчення дисципліни: знати теоретичні положення про суть 

топографії і картографії; вміти застосовувати способи картографічного 

зображення; оцінювати генералізацію інформації при її нанесенні на карти; 

знати методи проектування, складання і видання карт; складати 

бібліографічний опис топографічних (лісогосподарських) карт; розраховувати 

математичну основу карт; готувати типову географічну основу спеціальних 

карт; застосовувати спеціальні умовні знаки; оформляти тематичні карти; 

визначати проекції карт і параметри спотворення довжин, кутів, площ і 

форми об’єктів; наносити лісогосподарську інформацію на карти і плани, 

використовувати карти і плани при виконанні експертиз, паспортизації. 

  



Назва дисципліни Збалансоване природокористування 

Спеціальність  101 «Екологія» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  
Екології, охорони навколишнього середовища та 

збалансованого природокористування 

Лектор  к. вет. н., доцент Павлів Олег Володимирович 

Курс  3 

Семестр 5 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

6 

Форма підсумкового 

контролю 

екзамен 

Опис дисципліни 

Мета курсу: формування у майбутніх фахівців системи спеціальних знань щодо 

теоретичних засад екології, вивчення закономірностей взаємодії суспільства з 

навколишнім природним середовищем для забезпечення конструктивного 

природокористування; надання комплексу еколого-економічних знань, формування 

умінь і навичок із екологічної орієнтації, ефективного впровадження 

природоохоронних заходів. 

Завдання вивчення дисципліни: сформувати такі знання та навички:  

 розуміти закономірності розвитку екосистем та особливості взаємодії факторів 

і компонентів середовища їх функціонування; 

 навчитись тлумачити екологічні закони в контексті їх системоутворювальних 

видів, принципів, сфер дії та зв’язків із іншими соціально-економічними і 

природничими законами, практикою природокористування; 

 набути уміння і навички ефективного впровадження природоохоронних 

заходів; 

 засвоїти основні закономірності взаємодії людини, суспільства і природи 

коштом набуття еколого-економічних знань; 

 формулювати закони екології, обґрунтовувати основні функції атмосфери, 

гідросфери, літосфери та біосфери; характеризувати природні та штучні джерела 

забруднення навколишнього середовища; 

 розуміти взаємопоєднаність таких категорій, як «забруднення середовища» і 

«стійкість геосистем», необхідність екологізації економіки; 

 усвідомлювати відповідальність за порушення природоохоронного законодавства; 

 оцінювати особливості природокористування у світі та в Україні; 

 знати джерела, види забруднень навколишнього середовища, їх негативний 

вплив на живі організми та здоров’я людей; 

 знати категорії біологічної продуктивності, споживання біопродукції, 

«еколого-економічна система»; 

 знати принципи природоохоронного законодавства; 

 знати завдання міжнародних природоохоронних програм; 

 пояснювати залежність стійкості геосистем від біорізноманіття, біомаси і 

біопродуктивності; 

 аналізувати оптимальну модель збалансованого розвитку природокористування України, своєї 

місцевості; 

 знати основні напрямки міжнародного природоохоронного співробітництва; 

 розглядати екологічні нормативи, що регламентують інтенсивність і якість технологічних 

процесів. 



Назва дисципліни Екологія шкідників та збудників хвороб 

Спеціальність  101 «Екологія» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  
Екології, охорони навколишнього середовища та 

збалансованого природокористування 

Лектор  д. с.-г. н., професор Захарів Орест Ярославович 

Курс  3 

Семестр 5 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

6 

Форма підсумкового 

контролю 

екзамен 

Опис дисципліни 

Мета курсу: полягає у професійній підготовці бакалаврів щодо вміння 

своєчасно проводити моніторинг та прогнозувати епіфітотії та спалахи 

чисельності збудників хвороб та шкідників і призначати відповідні заходи 

боротьби з ними.  

Завдання вивчення дисципліни: забезпечити своєчасне засвоєння зовнішніх 

ознак прояви патологічного процесу хвороби на деревній рослині; навчити 

магістрів кваліфіковано складати короткотерміновий, довгостроковий та 

багаторічний прогноз по головним збудникам хвороб та шкідникам,  

вивчення основ та прогнозування епіфітотій та спалахів чисельності 

збудників хвороб та шкідників, обґрунтоване передбачення строків появи, 

рівня поширення і розвитку шкідливого організму (хвороби) та можливих 

явищ і процесів у фітосанітарному стані біоценозів у майбутньому. 

  



Назва дисципліни Екологічна експертиза 

Спеціальність  101 «Екологія» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  
Екології, охорони навколишнього середовища та 

збалансованого природокористування 

Лектор  к. вет. н., доцент Павлів Олег Володимирович 

Курс  4 

Семестр 7 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

6 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Опис дисципліни 

Мета курсу: формування у майбутнього еколога знань і умінь, необхідних 

висококваліфікованому фахівцю для здійснення еколого-експертної оцінки 

проектів промислових об’єктів, забруднених токсичними речовинами 

компонентів навколишнього середовища, прийняття науково обґрунтованих 

рішень з метою забезпечення екологічної безпеки діючих об’єктів екологічної 

експертизи. 

Завдання вивчення дисципліни: сформувати основні поняття і терміни в галузі 

еколого-експертної оцінки; мету, завдання і принципи екологічної оцінки; 

об’єкти та суб’єкти екологічної оцінки; загальні вимоги щодо проведення 

стратегічної екологічної оцінки; державне регулювання в галузі екологічної 

оцінки; порядок здійснення екологічної оцінки; нормативно-правові акти, які 

регламентують порядок здійснення еколого-експертної оцінки. Навчитись 

працювати з нормативними документами щодо порядку здійснення 

екологічної оцінки; обґрунтовувати необхідність здійснення стратегічної 

екологічної оцінки; складати алгоритм здійснення екологічної оцінки; 

аналізувати та доповнювати перелік видів діяльності та об’єктів, що 

становлять підвищену екологічну небезпеку; здійснювати порівняльний 

аналіз компетенції органів державної влади у галузі екологічної оцінки; 

визначати, які установи організують та здійснюють екологічну оцінку; 

надавати консультації щодо організації та здійснення еколого-експертної 

оцінки; з’ясовувати ступінь участі громадськості у здійсненні екологічної 

оцінки; визначати ступінь екологічної безпеки об’єкта; застосовувати сучасні 

хімічні, фізико-хімічні та біологічні методи для оцінки стану компонентів 

навколишнього середовища; проводити відбір зразків повітря, води, ґрунту 

для аналізу; проводити лабораторний аналіз зразків ґрунту, води, повітря з 

метою екологічної оцінки стану компонентів навколишнього середовища. 

  



Назва дисципліни Екобезпека селітебних та виробничих територій 

Спеціальність  101 «Екологія» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  
Екології, охорони навколишнього середовища та 

збалансованого природокористування 

Лектор  старший викладач Адамів Степан Станіславович 

Курс  4 

Семестр 7 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

6 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Опис дисципліни 

Мета курсу: вивчення дисципліни забезпечує володіння навичками приймати 

управлінські рішення, застосовувати захисні засоби та заходи в умовах 

надзвичайних ситуацій для підтримки норм екологічної безпеки, створення і 

підтримки безпечних умов життя і діяльності людини як у звичайних умовах 

побуту та виробництва, так і в умовах стихійних лих та техногенних 

катастроф.  

Завдання вивчення дисципліни: навчити роботі з основними нормативними 

документами, державними та галузевими стандартами з екологічної безпеки, 

правилами укладання нормативних документів 

  



Назва дисципліни Екологічна паспортизація 

Спеціальність  101 «Екологія» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  
Екології, охорони навколишнього середовища та 

збалансованого природокористування 

Лектор  к. пед. н., доцент Гловин Надія Миронівна 

Курс  4 

Семестр 7 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

6 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Опис дисципліни 

Мета курсу: набуття студентами комплексу знань та практичних навичок 

стосовно оцінки впливу об’єкта господарської діяльності на навколишнє 

середовище за допомогою інструменту – екологічних паспортів. 

Завдання вивчення дисципліни: ознайомлення студентів з основними 

принципами створення екологічних паспортів і порядком їх складання. Після 

закінчення курсу студенти повинні знати: принципи проведення екологічної 

паспортизації окремих підприємств, територій і регіонів; мету, завдання та 

процедуру проведення екологічної паспортизації природних та рекреаційних 

об’єктів; нормативно-правове забезпечення екологічної паспортизації 

підприємств; зміст та структуру еколого-агрохімічного паспорту полів та 

земельних ділянок; основні принципи екологічної паспортизації водних 

джерел, кормових угідь, місць видалення відходів; та вміти: складати 

еколого-агрохімічний паспорт поля чи земельної ділянки, і на основі його 

розробляти рекомендації господарству для покращення родючості ґрунтів; 

складати екологічний паспорт промисловою підприємства та паспорт 

потенційно-небезпечних об’єктів; на основі аналізу даних екологічного 

паспорта давати оцінку дотримання вимог щодо охорони навколишнього 

середовища та екологічної безпеки як підприємства в цілому, так і окремих 

видів устаткування та технологічних процесів; оцінювати ступінь 

використання підприємством природних та енергетичних ресурсів, а також 

давати оцінку застосованим на підприємстві ресурсозберігаючих технологіям; 

на підставі даних екологічного паспорта окремої території аналізувати 

екологічну ситуацію, що склалась в даному регіоні; складати екологічний 

паспорт водних джерел; складати екологічний паспорт місць видалення 

відходів; розробляти макети екологічного паспорта непромислових 

підприємств, територій та окремих регіонів. 

  



Назва дисципліни Екологія мікроорганізмів 

Спеціальність  101 «Екологія» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  
Екології, охорони навколишнього середовища та 

збалансованого природокористування 

Лектор  д. с.-г. н., професор Захарів Орест Ярославович 

Курс  4 

Семестр 7 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

6 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Опис дисципліни 

Мета курсу: є забезпечення майбутніх фахівців екологів сучасними 

теоретичними і практичними знаннями з основ мікробіології, спрямованими 

на виховання екологічної культури та свідомості, кваліфіковане вирішення 

складних екологічних проблем сучасності, підвищення екологічної безпеки 

будь-якого виробництва. 

Завдання вивчення дисципліни: вивчити питання різноманітності світу 

мікроорганізмів; встановлювати взаємозв’язок між мікроорганізмами та 

середовищем їх існування; визначати стан мікроорганізмів в екосистемах; 

знати місце різних груп мікроорганізмів в структурах екосистем та їх 

екологічну роль; визначати вплив мікроорганізмів на органічні та неорганічні 

речовини; рекомендувати сучасні мікробіологічні екологічно чисті 

технологій; характеризувати процеси біоконверсії й біодеградації. 

  



Назва дисципліни Агроекологія 

Спеціальність  101 «Екологія» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  
Екології, охорони навколишнього середовища та 

збалансованого природокористування 

Лектор  к. с.-г. н., доцент Носко Василь Любомирович 

Курс  3 

Семестр 6 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

6 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Опис дисципліни 

Мета курсу: є формування у студентів цілісного уявлення про явища і 

процеси в агросфері, принципів ведення екологічно збалансованого 

землеробства, необхідності комплексного проведення заходів, спрямованих 

на покращення екологічної ситуації у сільськогосподарському виробництві, 

навчити їх новим підходам і методам екологізації АПК, щоб забезпечити 

виробництво достатньої для суспільства кількості високоякісної продукції; 

формування екологічної свідомості.  

Завдання вивчення дисципліни: вивчення основних властивостей, структури та 

функціонування агробіогеоценозів як штучних екосистем; виявлення 

адаптацій живих організмів агробіогеоценозів до факторів навколишнього 

середовища, в тому числі антропогенних; знайомство з основами 

раціонального використання, оптимізації та охорони агроландшафтів. 
  



Назва дисципліни 
Сільськогосподарське виробництво на 

радіоактивно забруднених територіях 

Спеціальність  101 «Екологія» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  
Екології, охорони навколишнього середовища та 

збалансованого природокористування 

Лектор  д. с.-г. н., професор Захарів Орест Ярославович 

Курс  3 

Семестр 6 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

6 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Опис дисципліни 

Мета курсу: дисципліна вивчає концентрації та міграцію радіоактивних 

речовин в об’єктах сільськогосподарського виробництва і вплив їх 

іонізуючого випромінювання на сільськогосподарські рослини і організм 

сільськогосподарських тварин та агроценози. 

Завдання вивчення дисципліни: є виявлення сільськогосподарських угідь, 

забруднених радіоактивними речовинами, та визначення їх концентрацій; 

вивчення міграції радіоактивних речовин в об’єктах сільськогосподарського 

виробництва та шляхів, якими вони потрапляють до сільськогосподарських 

рослин і в організм сільськогосподарських тварин; розробка основ 

раціонального використання забруднених радіоактивними речовинами 

сільськогосподарських угідь для рослинництва і тваринництва з урахуванням 

специфіки забруднення та ґрунтово-кліматичних умов; дослідження впливу 

інших антропогенних факторів, що привносяться в агросистему, на перехід 

радіоактивних речовин в продукцію сільськогосподарського виробництва; 

розробка науково-обґрунтованої системи ведення рослинництва, 

кормовиробництва і тваринництва, що обмежує надходження радіоактивних 

речовин до сільськогосподарських рослин та організм сільськогосподарських 

тварин і забезпечує постійне зменшення рівня радіоактивного забруднення 

продукції. Головною метою цих завдань є зменшення надходження 

радіоактивних речовин до організму людини по харчовому ланцюгу грунт-

сільськогосподарські рослини-сільськогосподарські тварини-продукція 

рослинництва та тваринництва-людина шляхом переривання або послаблення 

екологічних зв’язків на будь-якій ділянці цього шляху і зниження дози його 

внутрішнього опромінення. 

  



Назва дисципліни Екологічний захист агроекосистем 

Спеціальність  101 «Екологія» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  
Екології, охорони навколишнього середовища та 

збалансованого природокористування 

Лектор  старший викладач Адамів Степан Станіславович 

Курс  3 

Семестр 6 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

6 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Опис дисципліни 

Мета курсу: допомогти майбутнім екологам сформувати систему знань та 

вмінь про процеси землекористування, сучасні методи підвищення 

екологічності землекористування, а також основні засади державної 

екологічної політики у сфері землекористування. що є фундаментальною 

основою для фахівця в галузі екології. 

Завдання вивчення дисципліни: вивчення екологічних аспектів взаємодії 

суспільства і природи; розгляд сучасного законодавства, методичних, 

нормативних і інших правових документів, які регламентують екологію 

землекористування; визначення екологічної цінності компонентів та умов 

землекористування; вивчення сучасних екологічних проблем 

землекористування притаманних регіонам України; вивчення природних та 

антропогенних джерел небезпеки у сфері землекористування; вивчення 

екологічних вимог до суб’єктів господарювання у сфері землекористування; 

оцінка екологічного стану земельних ресурсів та шляхи його покращення. 

  



Назва дисципліни Основи екологічної освіти і культури 

Спеціальність  101 «Екологія» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  
Екології, охорони навколишнього середовища та 

збалансованого природокористування 

Лектор  д. с.-г. н., професор Захарів Орест Ярославович 

Курс  3 

Семестр 6 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

6 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Опис дисципліни 

Мета курсу: допомогти майбутнім екологам сформувати систему знань та 

вмінь про сприяння системному узагальненню екологічного й педагогічного 

досвіду, формування у бакалаврів готовності до роботи для здійснення освіти 

та виховання на засадах сталого розвитку, вміння фахово застосовувати 

теоретичні знання для обґрунтованого переконання й формування у громадян 

України ціннісного ставлення до довкілля, екологічного стилю життя; 

ознайомити з методами і формами організації навчально-виховної роботи, 

особливостями вивчення, структурою, змістом, завданнями і принципами 

побудови екологічного навчання і виховання для сталого розвитку.  

Завдання вивчення дисципліни: формування стійких, екологічно 

врівноважених звичок і способу повсякденного життя; оволодіння 

методичними знаннями та вміннями, передовим екологічним досвідом і 

сучасними досягненнями методичної науки й практики щодо освіти для 

сталого розвитку; оволодіти здатністю бути критичним і самокритичним;  

здатністю вчитися і оволодівати сучасними знаннями; здатністю 

використовувати інформаційні та комунікаційні технології; здатністю 

зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу. 

  



Назва дисципліни Природоохоронне інспектування 

Спеціальність  101 «Екологія» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  
Екології, охорони навколишнього середовища та 

збалансованого природокористування 

Лектор  старший викладач Мартиненко Жанна Олександрівна 

Курс  3 

Семестр 6 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

6 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Опис дисципліни 

Мета курсу: формування знань та практичних навичок із раціонального 

природокористування та проведення контролю щодо додержання вимог 

природоохоронного законодавства у процесі господарської та іншої 

діяльності.  

Завдання вивчення дисципліни:  

- розвинути загальну уяву про інспекторські перевірки; 

- ознайомити з правовими питаннями здійснення природоохоронного 

інспектування; 

- розглянути суб’єкти проведення інспекційних перевірок: Державна 

екологічна інспекція України Державна екологічна інспекція в 

Тернопільській області; 

- навчити складати Акти перевірки дотримання вимог природоохоронного 

законодавства; 

- ознайомити з порядком притягнення до адміністративної відповідальності 

порушників природоохоронного законодавства.  

  



Назва дисципліни Міжнародна екологічна політика 

Спеціальність  101 «Екологія» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  
Екології, охорони навколишнього середовища та 

збалансованого природокористування 

Лектор  к.геогр.н., доцент Герасимів Зоряна Миколаївна 

Курс  3 

Семестр 6 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

6 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Опис дисципліни 

Мета курсу: надання здобувачам вищої освіти базових знань з передумов та 

принципів формування екологічної політики на міжнародному рівні; 

становлення, розвитку та перспективах міжнародної екологічної політики в 

світі, провідних європейських державах та Україні.  

Завдання вивчення дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти 

теоретичних знань щодо етапів становлення, розвитку та сучасного стану 

міжнародної екологічної політики, інструментів реалізації міжнародної 

екологічної політики, перспективних напрямів екологічної політики в світі і 

країнах ЄС, які можуть бути використані в Україні в контексті Європейської 

асоціації.  

  



Назва дисципліни Альтернативна енергетика 

Спеціальність  101 «Екологія» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  
Екології, охорони навколишнього середовища та 

збалансованого природокористування 

Лектор  старший викладач Мартиненко Жанна Олександрівна 

Курс  4 

Семестр 8 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

5 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Опис дисципліни 

Мета курсу: вивчення можливостей застосування нетрадиційних і 

поновлюваних джерел енергії в системах енергопостачання промислових 

підприємств; систем перетворення сонячної радіації в електричну і теплову 

енергію, використання енергії вітру, морських течій і теплового градієнта 

температур для отримання електричної енергії; можливостей застосування 

біомаси і твердих побутових відходів для виробництва електричної і теплової 

енергії.  

Завдання вивчення дисципліни: довести до відома студентів відомості про стан 

і перспективи розвитку нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії у світі 

та в Україні; фізичних основах перетворення сонячної енергії в теплову і 

електричну, конструкціях і схемах систем сонячного тепло- і 

електропостачання, перетворенні енергії вітру, основах використання енергії 

морських хвиль і течій, способах використання геотермальної енергії в 

системах теплопостачання, можливостях застосування біомаси і твердих 

побутових відходів як енергетичне паливо. 

  



Назва дисципліни Дозиметрія та радіаційний контроль 

Спеціальність  101 «Екологія» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  
Екології, охорони навколишнього середовища та 

збалансованого природокористування 

Лектор  старший викладач Адамів Степан Станіславович 

Курс  4 

Семестр 8 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

5 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Опис дисципліни 

Мета курсу: вивчення основних понять щодо оцінювання радіаційної 

обстановки за використання дозиметричних приладів різних конструкцій, 

проведення радіометричних і спектрометричних вимірювань активності 

радіонуклідів в об’єктах навколишнього середовища, продуктах харчування і 

питній воді, прогнозування рівня можливого вмісту окремих радіонуклідів у 

продуктах харчування за певних умов їх виробництва, розрахунку та 

прогнозуванню дози опромінення людини, оцінку впливу на навколишнє 

середовище підприємств ЯПЦ, допустимих рівнів викидів радіоактивних 

речовин.  

Завдання вивчення дисципліни: довести до відома студентів відомості про 

опанування таких загальних компетентностей, як знання та розуміння 

характеристик іонізуючих випромінювань, методів радіометрії і дозиметрії 

іонізуючих випромінювань і обробки експериментальних даних, моделей та 

методів розрахунку доз опромінення людини, тварин і рослин, допустимі дози 

і кількість надходження радіонуклідів до організму, та допустимий вміст 

радіонуклідів в об’єктах навколишнього середовища. 

 


