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ВСТУП 

 
Робоча програма навчальної дисципліни „Гідрорадіобіологія” складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів  за 
спеціальністю 207 „Водні біоресурси та аквакультура”. 

Предметом вивчення дисципліни є  набуття студентами теоретичних і 
практичних знань з основ формування радіоактивності у довкіллі з природними та 
штучними джерелами опромінення, шляхів міграції та накопичення радіонуклідів у 
об’єктах довкілля особливо у водному середовищі ставів, засвоєння методів захисту 
від опромінення та використання антидотів, ознайомлення з особливостями ведення 
рибного господарства у ІІІ та ІV зонах забруднення. 

Міждисциплінарні зв’язки: гідрохімія, гідрологія, іхтіологія, фермерське 
рибництво, токсикологія, основи екології. 

Вивчення курсу передбачає наявність у студентів теоретичних та практичних 
знань з основ підбору кормів, формування якості води, годівлі та дерадіазації 
товарної риби перед реалізацією та їх використання при проходженні курсу 
„Фермерське рибництво”. 

 
Анотація 

 
Навчальна дисципліна „Гідрорадіобіологія” спрямована на набуття 

студентами знань з ведення товарного фермерського господарства у третій та 
четвертій зонах радіаційного забруднення, формування кормової бази та отримання  
радіаційно безпечної рибної продукції, а також особистого захисту при знаходженні 
у забруднених зонах. 

Ключові слова: радіонукліди, накопичення, розпад, виведення, рибна 
продукція, якість. 

  
Abstract 

 
Keywords:     The educational discipline "Hydroradiobiology" is aimed at acquiring 

knowledge of the commodity farm management in the third and fourth zones of radiation 

pollution, the formation of a forage base and the receipt of radiation-safe fish products, as 

well as personal protection when arriving in contaminated areas. 

 
     Key words: radionuclides, accumulation, decay, output, fish products. 
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1. Опис навчальної дисципліни  

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність,  

рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

 денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 
20 «Аграрні науки та 

продовольство»  Нормативна  
__ Спеціальність 207 

„Водні біоресурси та 
аквакультура” 

Модулів – 1 Спеціалізація  
«Водні біоресурси», 

«Охорона, 
відтворення та 

раціональне 
використання 

гідробіоресурсів» 
 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2-й 3-й 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання 
 

Семестр 

Загальна кількість годин – 90 
4-й 6-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи студента 
– 7,5 

 
Рівень вищої освіти: 

бакалавр 
 

16 год. 2 год. 
Практичні, семінарські 

16 год. год. 
Лабораторні 

–   8  год. 

Самостійна робота 

58 год. 80 год. 

Індивідуальні завдання: 
-   

Вид контролю:  
залік 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 
для денної форми навчання – 35 до 65; 
для заочної форми навчання – 10 до 88. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Дисципліна „Гідрорадіобіологія” фундаментальною загально біологічною 

дисципліною теоретичного курсу в процесі підготовки фахівців бакалаврів 

спеціалізації  „Водні біоресурси та аквакультура”. 

Мета навчальної дисципліни – вивчення особливостей та закономірностей 

формування радіоекологічних ситуацій у водних об’єктах третьої і четвертої зони 

забруднення, перебігу процесів накопичення і виведення радіонуклідів Sr-90 та 

Cs-197 з гідробіонтів, особливо з аборигенної іхтіофауни в природних водоймах та 

ставових господарствах. 

Освоєння цих чинників є основою для розрахунку кормової бази іхтіофауни, 

формування кормового раціону та отримання товарної риби з безпечним для 

організму людини  характеристиками за вмістом радіонуклідів. 

Предметом вивчення дисципліни є закономірності формування радіаційної 

ситуації у водних басейнах та водному середовищі, особливості годівлі та 

вирощування  товарної рибної продукції у третій та четвертій зонах забруднення, а 

також засобі індивідуального захисту. 

Завдання дисципліни.  Гідрорадіобіологія полягає у засвоєнні студентами 

основ формування радіоекологічної ситуації у басейнах водних об’єктів, врахування 

динаміки міграції радіонуклідів у довкіллі, явищ їх переходу за трофічним 

ланцюгом, вияснення адаптивних механізмів виживання гідро біонтів у 

забрудненому нуклідами водному середовищі. 
У результаті вивчення  дисципліни студенти повинні знати: 

- основні характеристики, їх властивості, випромінювання нуклідів Sr-90 та 

Cs-197; 

- методи захисту та антидоти у водному середовищі; 

- формувати безпечну кормову базу. 

- безпечне ведення ставового господарства у третій та четвертій зоні 

забруднення; 
Студент повинен вміти: 

- визначати α, β, та γ-активність кормів; 

- визначати радіоекологічну ситуацію у басейнах водних об’єктів та водному 

середовищі; 

- вести товарне рибне господарство у третій та четвертій зонах забруднення. 
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3. Програма навчальної дисципліни  
МОДУЛЬ 1 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
РАДІАЦІЯ, ЧИННИКИ, ЗАХИСТ, АНТИДОТИ 

Тема 1. Чинники радіаційного впливу. Одиниці вимірювання 
Вступ. Чинники радіаційного впливу. Одиниці вимірювання радіоактивності. 
Визначення радіоактивності, формування α, β, та γ-випромінювань. Шляхи 
проникнення в організм риб радіоактивних нуклідів. Коефіцієнт переходу та 
накопичення за трофічним ланцюгом. Одиниці радіоактивності. Прилади 
вимірювань. 

Тема 2. Природні та штучні джерела опромінення. Антидоти 
Радіоактивний розпад елементів: урану-238, урану-235, торію. Некерована 
компонента річних ефективних доз опромінення. Керована компонента (вміст у 
воді, кормах, будівельних матеріалах, повітрі). Засоби захисту (фізичні, хімічні). 

Тема 3. Чорнобильська катастрофа. Наслідки для біоти 
Формування радіаційної ситуації після теплового вибуху на станції. Сліди  
радіонуклідів у зоні впливу.  Тривалість дії. Формування біоти у зонах забруднення 
Особливості ведення рибного господарства у забруднених зонах. 

Тема 4. Особливості розподілу і накопичення радіонуклідів у довкіллі 
Шляхи міграції Rn у водних басейнах і водному середовищі річок і водосховищ. 
Коефіцієнти переходу, накопичення і виведення.  Періоди піврозпаду радіонуклідів 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2  
ОРГАНІЗАЦІЯ ФЕРМЕРСЬКОГО СТАВОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

Тема 5. Вирощування кормів на забруднених територіях 
Вирощування сільськогосподарських кормів на забруднених територіях: пшениці, 
вівса, гороху, кукурудзи, рапсу. Вплив структури і кислотності гуртів на 
накопичення радіонуклідів. Вапнування. Внесення органіки: гною, сапропелю, 
дефекату. 

Тема 6. Особливості міграції і накопичення радіонуклідів у ставових 
господарствах 

Основні джерела проникнення Rn у водне середовище і організм риб. Матеріальний 
баланс. Тимчасові допустимі норми вмісту Rn у кормах та організмі риб. 
Детоксикація. Формування складу кормів. 

Тема 7. Радіоактивність за α, β, та γ-випромінюваннням.  
Коефіцієнт переходу і накопичення Rn у біоті 

Особливості формування радіаційної ситуації у ставових господарствах третьої і 
четвертої зон забруднення за стронцієм-90 та цезієм-137. Формування кормової 
бази. 

Тема 8. Організація фермерського рибоводного господарства у третій і 
четвертій зонах забруднення нуклідами 

Формування якості води. Вапнування. Запобігання замуленню ставів. Водообмін. 
Біоплато, буферні стави. Особливості зариблення і годівлі. Формування якості 
товарної риби. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

Усьо-
го 

у тому числі Усьо-
го 

у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п  лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Радіація, чинники, захист, антидоти 
Тема 1. Чинники 
радіаційного впливу. 
Одиниці вимірювання 

 2 - 2 7 - - - - - - 10 

Тема 2. Природні та штучні 
джерела опромінення. 
Антидоти 

 2 - 2 7 - - - - - - 10 

Тема 3. Чорнобильська 
катастрофа. Наслідки для 
біоти 

 2 - 2 7 - - - - - - 10 

Тема 4. Особливості 
розподілу і накопичення 
радіонуклідів у довкіллі 

 2 - 2 7 - - - - 2 - 10 

Разом за змістовим 
модулем 1 

 8 - 8 28 - - - - 2 - 40 

Змістовий модуль 2.  Організація фермерського ставового господарства 

Тема 5. Вирощування 
кормів на забруднених 
територіях 

 2  2 7  - - - - - 10 

Тема 6. Особливості 
міграції і накопичення 
радіонуклідів у ставових 
господарствах  

 2  2 7  - - - 2 - 10 

Тема 7. Радіоактивність за α, 
β, та γ-випромінюваннням. 
Коефіцієнт переходу і 
накопичення Rn у біоті  

 2  2 7  - - - 2 - 10 

Тема 8. Організація 
фермерського рибоводного 
господарства у третій і 
четвертій зонах забруднення 
нуклідами 

 2  2 9  2 - - 2 - 10 

Разом за змістовим 
модулем 2 

 8  8 30  2 - - 6 - 40 

Усього годин 90 16 16 - 58  10 2  8  80 
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5. Теми лабораторних і практичних занять, 

№  
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 
денна 
форма 

навчання 

заочна форма 
(інтегровані плани) 

навчання 
1 2 3 4 

1. 
Тема 1. Одиниці радіоактивності. Прилади 
вимірювання 

2 2 

2. 
Тема 2. Захист від іонізуючого 
випромінювання. Антидоти 

2 - 

3. Тема 3. Природні джерела опромінення  2 - 
4. Тема 4. Чорнобильська катастрофа. Наслідки 2 - 

5. 
Тема 5. Організація агропромислового 
виробництва. Вирощування кормів на 
забруднених територіях  

2 - 

6. 
Тема 6. Особливості міграції  і накопичення Rn 
у об’єктах ставкового господарства 

2 2 

7. 
Тема 7. Коефіцієнти переходу, накопичення та 
виведення Rn  з організму ставкових риб 

2 2 

8. 
Тема 8. Організація фермерського ставкового 
рибництва на забруднених територіях 

2 2 

 Всього  16 8 
 

6. Самостійна робота 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 
Підготовка до аудиторних занять –  0,5 год* 36=18 год. 
Підготовка до контрольних заходів – 3 год. на 1 кредит = 6 * 3 = 18 год. 
Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються на лекціях  - 
58-18-18=22 год. 
 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів заочної  форми навчання: 
Підготовка до аудиторних занять –  0,5 год*10=5 год, 
Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит = 6 * 3 = 18 год. 
Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються на лекціях  - 
80-5-18=57 год. 
 

№  
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 
денна 
форма 

навчання 

заочна форма 
(інтегровані плани) 

навчання 
1 2 3 4 

1. 
Тема 1. Радіація.  Особливості α, β, та γ-
опромінення. Радіаційні ряди 

4 5 

2. Тема 2. Прилади-дозиметри 4 5 
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3. Тема 3. Протирадіаційний захист. Антидоти  4 5 
4. Тема 4. Природна радіоактивність  2 5 

5. 
Тема 5. Чорнобильська катастрофа. 
Гідрологічна складова міграції Rn 

4 5 

6. 
Тема 6. Міграція Rn у довкіллі після аварії на 
ЧАЕС 

4 5 

7. 
Тема 7. Стійкість біоти до опромінення. 
Рослинний і тваринний світ 

4 5 

8. 
Тема 8. Коефіцієнти переходу, накопичення і 
виведення у рослин і тварин  

4 5 

9. 
Тема 9. Схеми міграції Sr-90 та Cs-197 у 
водних басейнах 

4 5 

10 
Тема 10. Тимчасово допустимі дози 
накопичення Rn у воді, рибі, біоті 

4 5 

11 
Тема 11. Особливості накопичення  Rn у 
рослинах і тваринах 

4 5 

12 
Тема 12. Вплив малих доз опромінення на 
рослини і тварини  

4 5 

13 
Тема 13. Схеми фермерських господарств у 
забруднених зонах 

4 4 

14 
Тема 14. Технологія дерадіодизації товарної 
риби 

4 5 

15 
Тема 15. оцінка радіаційної ситуації у 
рибоводних ставах 

4 5 

 Разом 58 80 
 

7. Методи навчання 
 

Під час лекційного курсу застосовується слайдова презентація (у програмі 
«Microsoft Power Point»), роздатковий матеріал, ілюстраційні матеріали та схеми.   

На практичних заняттях: 
- використовується роздатковий матеріал (наочність) для формування у 

студентів системного мислення, розвитку пам'яті; 
- проводиться дискусійне обговорення проблемних питань; 
- задаються провокаційні питання; 
- розв'язання задач, ситуаційних завдань. 

 
 
 

8. Методи контролю 
 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться в 
письмовій формі. Контрольні завдання за змістовим модулем включають тестові 
питання (від 20 тестів, одна правильна відповідь з чотирьох запропонованих) та 3 
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практичні задачі. 
Контроль самостійної роботи проводиться: 
- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів, опитування; 
- з практичних занять – на основі перевірки виконаних завдань. 
Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) проводиться за 
такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи (у % від кількості балів, 
виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного 

або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру 

(у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 
0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не конкретні, 

звіт підготовлено недбало; 
60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 
відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 
недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
 
 
 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 
Денна і заочна форма навчання 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Змістовий модуль № 1 

50 
Змістовий модуль  №2 

50 
100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
10 10 15 15 10 10 15 15 
Т1, Т2... Т10 – теми змістових модулів. 
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Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90–100 зараховано 

82–89 
зараховано 

74–81 

64–73 
зараховано 

60–63 

35–59 незадовільно з можливістю повторного складання 

0–34 незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни 

 
10. Методичне забезпечення 

 
Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Гідрорадіобіологія» включає 

друкований роздатковий матеріал, ситуаційні завдання, презентації (в програмі 
«Microsoft Power Point»), а також методичне забезпечення: 

1. Методика екотопів  оцінки якості поверхневих вод за відповідними 
категоріями. Романенко В. Д. та ін.. К. : 1998. 28 с. 

 
11. Рекомендована література 

 
 Базова  

1. Романенко Д. В. Основи гідроекології. К. : Обереги. - 2001. 728 с. 
2. Гродзинський Д. М. Радиобиология.  К. : Либідь. – 2001. – 448 с. 
3. Клименко М. О., Прищепа А.М., Лебедь О.О. Радіоекологія. Практикум. 

Херсон. : Олді-Плюс, 2014. – С. 404. 
 

Допоміжна 
4. Авескін В. Ф. Дозиметрические и радиометрические прибори и измерения. 

К. : Урожай, 1990. – 144 с. 
5. Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Cs-197 та Sr-90 у продуктах 

харчування і питні воді (ДР-97). – К. : Чорнобильінформ. 1997. 10 с. 
7. Гриб Й. В. Відновна гідроекологія порушених річкових та озерних систем. / 

Й. В. Гриб, М. О. Клименко, В. В. Сондак / Навч. посіб. Т.1. Рівне : Волинські 
обереги, 1999. – 390 с. 
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13. Інформаційні ресурси 
 
1. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

Електронний ресурс. – Режим доступу:  /naukovabiblioteka. 
2. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського Електронний ресурс. – Режим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua. 
3. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6) /Електронний 

ресурс. – Режим доступу: http://libr.rv.ua. 
4. Сайт журналу «Гидробиологический журнал», рубрика «Санитарная 

гидробиология» Електронний ресурс. – Режим доступу: http://hydrobiolog. 
com.ua/2010/2010_4.htm 

5. Інститут рибного господарства НААНУ. Електронний ресурс. – Режим 
доступу: http://if.org.ua/index.php/uk/. 

6. Сайт журналу «Рибогосподарська наука України», рубрика «Біоресурси та 
екологія водойм» Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://fsu.ua/index.php/uk/arkhiv-zhurnalu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


