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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  3  

Галузь знань 

10 «Природничі науки» 
(шифр і назва) Нормативна 

  спеціальність 101 

«Екологія» 
 (шифр і назва) 

Модулів  2  

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів 6  2020  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин 90 

1-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних 1.8  

самостійної роботи 

аспіранта 2  

третій освітньо-науковий 

рівень  

 

_«доктор філософії» 

22год. . 

Практичні, семінарські 

22 год. . 

Лабораторні 

0 год.  

Самостійна робота 

46 год. . 

Індивідуальні завдання:  

0 год. 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить для денної форми навчання – 44/46. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є формування у аспірантів 

системи знань про дію іонізуючого випромінювання на всі структурні елементи 

біосфери, про ймовірні наслідки радіаційних впливів на рівні клітин, 

організмів, екосистем; вивчення методів екологічного й санітарного контролю 

техногенних радіаційних впливів, захисту населення від несприятливого 

радіаційного впливу. 

Завдання навчальної дисципліни сформувати у аспіранта навички й 

уміння по наступних напрямках діяльності: 

− вивчення фізичної природи й законів радіоактивного розпаду; 

− вивчення фізико-хімічних процесів при впливі на речовину й живі 

тканини; 

− ознайомлення з основами оцінки небезпеки радіаційного опромінення й 

основ нормування радіаційного опромінення; 

− вивчення способів і засобів радіаційного контролю й захисту; 

− вивчення техногенних і природних джерел радіації; 

− розуміння основ захисту й профілактики від радіаційного опромінення. 

1.2. Дисципліна «Радіаційна екологія» повинна  допомогти майбутнім 

фахівцям: розібратися й вільно орієнтуватися в питаннях оцінки та всебічного 

аналізу впливів іонізуючого випромінювання на об'єкти навколишнього 

середовища; придбати знання про механізми й закономірності формування 

радіоактивних ушкоджень на рівні клітини, організмів; а також допомогти 

використовувати професійну підготовку для розробки заходів щодо подолання 

надзвичайних екологічних ситуацій, пов'язаних з радіоактивним забрудненням 

навколишнього природного середовища.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі третього 

освітньо-наукового рівня «доктор філософії» повинні: 

знати: 

− механізми, що забезпечують стійкість екосистем різних областей 

земної кулі з характерним для окремих районів природним 

радіаційним тлом; 

− основні риси кризових  екологічних  ситуацій пов'язаних з 

радіоактивним забрудненням природного середовища, уміння 

використовувати професійну підготовку (відповідно профілю) для 

розробки заходів їх подолання; 

− механізми взаємодії техногенних систем, що змінюють склад 

природнього радіаційного тла із природними екосистемами; 

− особливості впливу радіоактивного забруднення на окремі організми й 

біоценози, на організм людини. 

− межі толерантності організмів і популяцій до різних доз опромінення 

залежно від виду іонізуючого випромінювання. 
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вміти: 

−  встановлювати механізми надходження, міграції й акумуляції 

радіонуклідів у компонентах природних екосистемам,  

− оцінювати рівень небезпеки заподіяння шкоди природному 

середовищу й здоров'ю населення, що проживає в регіонах зі зміненим 

природним радіаційним фононом. 

мати навички: 

- планування й здійснення заходів щодо охорони природи при 

здійсненні діяльності, пов'язаної з використанням джерел іонізуючого 

випромінювання, а також з урахуванням вимог екологічно безпечного 

розвитку атомної енергетики. 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач третього освітньо-

наукового рівня «доктор філософії» (див. осв. програму) 

Загальні   

Соціально-особистісні  

Здійснювати філософсько-теоретичне узагальнення 

проблематики дисертаційного дослідження 
КСО-01 

Аналізувати науково-філософські картини світу, їх теоретичні 

складові 
КСО-02 

Застосовувати філософські методології під час аналізу явищ і 

процесів, які становлять об’єкт і предмет наукових досліджень, 

зокрема дисертаційного 

КСО-03 

Застосовувати професійні наукові знання у філософському 

осмисленні проблем і перспектив цивілізації, її техногенних і 

соціальних факторів 

КСО-04 

Здатність використовувати основи педагогічної діяльності, 

дидактики вищої школи, традиційні та інноваційні форми 

навчання і педагогічних технологій, наукової організації праці 

викладача ВНЗ. 

КСО-05 

Професійні вміння підготовки і проведення лекцій, 

семінарських (практичних) занять, використання активних 

методів навчання, організації самостійної і науково-дослідної 

роботи здобувачів і оцінювання їх знань  

КСО-06 

Прагнути до самовдосконалення, досягнення найвищої 

професійної майстерності 
КСО-07 

Здатність використовувати можливості освітнього середовища, в 

тому числі інформаційного, для забезпечення якості навчально-

виховного процесу 

КСО-08 

Загальнонаукові   

Здатність застосовувати сучасні методи і методики наукового 

дослідження 
КЗН-01 

Здатність до інноваційної діяльності, до критичного аналізу 

власної наукової і прикладної діяльності 
КЗН-02 

Здатність аналізувати параметри та характеристики збірок КЗН-03 
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наукових праць, науково-метричних баз даних, науковців 

Здатність до компетентного володіння українською мовою в 

професійній і науково-дослідній діяльності 
КЗН-04 

Здатність до презентації власних і колективних результатів 

професійної та науково-дослідної діяльності іноземною мовою 

на міжнародному рівні 

КЗН-05 

Здатність до здійснення ефективної перекладацької діяльності  КЗН-06 

Забезпечувати впровадження інноваційних технологій, методів і 

засобів навчання 
КЗН-07 

Здатність до презентації власних результатів науково-дослідної 

діяльності 
КЗН-08 

Інструментальні   

Здатність аналізувати й обирати відповідні засоби вимірювання 

для проведення експериментальних досліджень у галузі 

екологічної безпеки 

КІ-01 

Здатність використовувати експериментальне обладнання під 

час рішення наукових задач 
КІ-02 

Професійні компетентності 

Загально-професійні  

Здатність до використання комп’ютерних технологій при 

застосуванні методології системного аналізу в процесі 

дослідження і розв’язання конкретних задач 

КЗП-01  

Здатність використовувати методи системного аналізу та 

побудови формальних моделей складних систем 
КЗП-02  

Здатність до  самостійного планування, організації і проведення 

експериментальних наукових досліджень 
КЗП-03  

Здатність самостійно проводити аналіз та обробку результатів 

експериментальних наукових досліджень 
КЗП-04 

Здатність аналізувати, оптимізувати й застосовувати сучасні 

інформаційні технології під час рішення наукових завдань 
КЗП-05 

Спеціалізовано-професійні   

Мати практичні навички одержання та візуалізації інформації 

щодо поточного стану різних компонентів довкілля   

КСП-01 

Використовувати знання про причини виникнення екологічної 

небезпеки для обґрунтування управлінських рішень   

КСП-02 

Здатність використовувати знання наук про Землю (метеорології 

і кліматології, гідрології, ґрунтознавства, геології з основами 

геоморфології) для дослідження явищ та процесів, що 

відбуваються в природному середовищі   

КСП-03 

Здатність визначати екологічну, економічну та соціальну 

ефективність природоохоронних заходів, економічних збитків 

від забруднення довкілля та розмірів їх відшкодування   

КСП-04 

Знання екологічних та соціально-економічних аспектів сталого КСП-05 
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розвитку   

Здатність використовувати та застосовувати в професійній 

діяльності положення національного та міжнародного 

законодавства у сфері охорони навколишнього природного 

середовища 

КСП-06 

Володіння методами визначення джерел і шляхів надходження у 

навколишнє природне середовище шкідливих компонентів та 

здатність оцінити їх вплив на стан здоров'я людини та якість 

довкілля 

КСП-07 

Навички із забезпечення екологічної безпеки   КСП-08 

Здатність використовувати методики, обладнання та засоби 

вимірювальної техніки для проведення достовірних вимірювань 

в сфері екологічної безпеки 

КСП-09 

Здатність використовувати математичні знання для статистичної 

обробки даних спостережень за станом довкілля та моделювання 

явищ і процесів, що відбуваються в ньому 

КСП-10 

Здатність використовувати знання з екологічної стандартизації, 

сертифікації, ліцензування в сфері екологічної безпеки   
КСП- 11 

Уявлення про моніторинг атмосферного повітря, природних вод, 

ґрунтів та стану біоти   
КСП-12 

Здатність аналізувати, застосовувати,  розробляти математичні 

моделі під час рішення наукових задач 
КСП-13  

Здатність аналізувати ризикоутворюючі фактори, розраховувати  

ризики та приймати рішення щодо їх зменшення 
КСП-14  

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Принципи формування радіаційного фону. Природні та 

штучні джерела іонізуючого випромінювання (3 лекції, 3 семінари, 12 

годин самостійних робіт). 

 

Змістовий модуль 1. Введення в радіоекологію.  

Тема 1.1. Історія розвитку радіоекології.  

Етапи розвитку радіоекології. Історія розвитку радіоекології  як науки. 

Розвиток радіоекології на сучасному етапі. 

Тема 1.2. Мета та завдання радіоекології.  

Розподіл та кругообіг радіонуклідів в біосфері. Вплив іонізуючого 

випромінювання на екосистеми, методи дослідження.  Особливості впливу 

штучних радіонуклідів. 

 Тема 1.3.  Формування радіаційного фону.  

Космічне випромінювання. Випромінювання від радіонуклідів, які 

знаходяться в об'єктах природного середовища. Зовнішнє та внутрішнє 

опромінення людини від природних радіонуклідів (космогенні та 

примордіальні радіонуклиди). 
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Модуль 2 – Основні засади радіаційного захисту (3 лекції, 3 семінари, 

12 годин самостійних робіт). 

 

Тема 2.1. Основні принципи радіаційного захисту. 

Принцип виправданості. Принцип ALARA. Система ліцензувань. Принцип 

неперевищення. Принцип оптимізації. 

Тема 2.2. Законодавство і нормативна база в області радіаційної безпеки. 

Закони і нормативна база, що визначають основні принципи державної 

політики  в сфері радіаційного захисту і безпеки населення. 

Тема 2.3. Основні величини і їх одиниці, що використовуються в 

радіоекології. 

Активність радіонукліда. Дозові характерстики випромінювання. Радон і 

величини, які використовуються для визначення його радіаційних 

характеристик 

 

Модуль 3. Техногенні джерела радіоактивного забруднення 

навколишнього природного середовища (5 лекцій, 5 семінарів, 22 години 

самостійних робіт). 

Змістовний модуль 3. Характеристики основних техногенних джерел 

радіоактивного забруднення навколишнього середовища в Україні. 

Тема 3.1. Ядерні випробування, як джерело глобального радіоактивного 

забруднення. 

Тема 3.2. Біологічні ефекти внаслідок опромінення. Радіаційний ризик. 

Взаємодія випромінювання з речовиною. Стохастичні та детерміновані ефекти. 

Вплив на населення. 

Тема 3.3. Ядерно-паливний цикл та його вплив на радіоекологічний стан 

території України.  

Видобуток та переробка уранової руди. Експлуатація АЕС. Формування 

радіаційної обстановки в результаті аварії на Чорнобильській АЕС. 

Тема 3.4. ТЕС України джерело  радіоактивного забруднення ОПС. 

Об'ємна активність природніх радіонуклідів в атмосферному повітрі. 

Поверхневе забруднення. Дозове навантаження на населення, яке обумовлено 

ТЕС. 

Тема 3.5. Методи вимірювання радіонуклідів в НПС та продуктах 

споживання.  

Відбір проб і пробопідготовка. Гамма-спектрометрія. Вимірювання гамма- 

і бета-випромінювання. Вимірювання радону і продуктів його розпаду. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 

л пз лаб сем с.р. л пз лаб сем с.р. 

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

Модуль 1. Основні засади радіаційного захисту та формування радіаційного фону 

Змістовий модуль 1. Введення в радіоекологію 

Тема 1.1. Історія 

розвитку 

радіоекології 

8 2 - - 2 4       

Тема 1.2. Мета та 

завдання 

радіоекології 

8 2 - - 2 4       

Тема 1.3.  

Формування 

радіаційного фону. 

8 2 - - 2 4       

Разом за змістовим 

модулем 1 
24 6 - - 6 12       

Модуль 2 – Основні засади радіаційного захисту 

Змістовий модуль 2. Основні засади радіаційного захисту 

Тема 2.1. Основні 

принципи 

радіаційного захисту 

8 2 - - 2 4       

Тема 2.2. 

Законодавство і 

нормативна база в 

області радіаційної 

безпеки 

8 2 - - 2 4       

Тема 2.3. Основні 

величини і їх 

одиниці, що 

використовуються в 

радіоекології 

8 2  - 2 4       

Разом за змістовим 

модулем 2 
24 6 - - 6 12       

Модуль 3. Техногенні джерела радіоактивного забруднення навколишнього природного 

середовища 

Змістовий модуль 3. Характеристики основних техногенних джерел радіоактивного 

забруднення навколишнього середовища в Україні 

Тема 3.1. Ядерні 

випробування, як 

джерело 

глобального 

радіоактивного 

забруднення. 

8 2 - - 2 4       

Тема 3.2. Біологічні 

ефекти внаслідок 

опромінення. 

Радіаційний ризик. 

8 2 - - 2 4       
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Тема 3.3. Ядерно-

паливний цикл та 

його вплив на 

радіоекологічний 

стан території 

України 

10 2 - - 2 6       

Тема 3.4. ТЕС 

України джерело  

радіоактивного 

забруднення ОПС 

8 2 - - 2 4       

Тема 3.5. Методи 

вимірювання 

радіонуклідів в НПС 

та продуктах 

споживання 

8 2 - - 2 4       

Разом за змістовим 

модулем 3 
42 10 - - 10 22       

Разом за модулем 2 42 10 - - 10 22       
Усього годин за 

дисципліну 
90 22   22 46       

 

5. Теми семінарських занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1.1. Основні історичні ступені розвитку радіоекології 2 

2 Тема 1.2. Кругообіг радіонуклідів у біосфері 2 

3 Тема 2.1. Основні принципи радіаційного захисту:  Принцип 

виправданості. Принцип неперевищення. Принцип 

оптимізації – ALARA. 

2 

4 Тема 2.2. Законодавство України в сфері радіаційного 

захисту населення 

2 

5 Тема 2.3. Активність радіонукліда. Дозові характеристики 

випромінювання 

2 

6 Тема 2.4. Складові природного радіаційного фону 2 

7 Тема 3.1. Забруднення території України внаслідок ядерних 

випробувань 

2 

8 Тема 3.2. Склад ядерно-паливного циклу та його вплив на 

радіаційний стан НПС 

2 

9 Тема 3.3. Вплив ТЕС України на радіоактивне забруднення 

атмосферного повітря  

2 

10 Тема 3.4. Стохастичні та детерміновані ефекти, які 

обумовлені опроміненням людини 

2 

11 Тема 3.5. Дозиметричні та спектрометричні прилади для 

вимірювання іонізуючого випромінювання  

2 

 Разом 22 
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6. Практичні заняття (не передбачено навчальним планом) 
 

7. Лабораторні роботи (не передбачено навчальним планом) 
 

8. Самостійна робота 
 

№ 

з/п 

Тема 

з/м 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Т 1.1 Основні історичні етапи дослідження радіоактивності 4 

2 Т 1.2 Проблеми та сучасні завдання радіоекології 4 

3 Т 2.1 Принципи радіаційного захисту і безпеки  4 

4 Т 2.2 Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97) і 

Основні санітарні правила протирадіаційного захисту 

України (ОСПУ-2005). 

4 

5 Т 2.3 Радон і величини, які використовуються для 

визначення його характеристик  

4 

6 Т 2.4 Космічне випромінювання та його характеристики 4 

7 Т 3.1 Радіоактивні продукти, які утворюються в результаті 

ядерних випробувань 

6 

8 Т 3.2 Впив АЕС України на радіаційний стан НПС і 

населення  

4 

9 Т 3.3 Надходження природних радіонуклідів в НПС при 

спалюванні вугілля на ТЕС 

4 

10 Т 3.4 Виникнення детермінірованих та стохастичних 

ефектів при опроміненні населення 

4 

11 Т 3.5 Методи вимірювання альфа-, бета-, гамма- і 

нейтронного випромінювань 

4 

 Разом  46 
 

9. Індивідуальні завдання (не передбачено навчальним планом) 
 

10. Методи навчання 
 

Під час викладення дисципліни «Системний аналіз якості навколишнього 

середовища» використовуються всі три групи методів навчання: словесні, 

наочні, практичні. 

Серед словесних методів під час аудиторних занять переважно 

застосовуються методи лекції, пояснення, бесіди. Також, серед словесних  

методів важливе місце у навчальному процесі займає інструктаж. Він 

передбачає розкриття норм поведінки, особливостей використання методів і 

навчальних засобів, дотримання правил під час виконання навчальних 

операцій. Під час самостійної роботи аспірантів чільне місце серед групи 

словесних методів посідає метод роботи з книгою. Під час самостійної роботи, 

книга – це основне джерело отримання наукової інформації.  

Ефективне навчання неможливе без широкого використання наочних 

методів. Під час вивчення дисципліни «Системний аналіз якості 

навколишнього середовища» застосовуються насамперед методи демонстрації 



 

 

 12 

 

та ілюстрації. При цьому варто зауважити, що ці методи застосовуються як 

прийоми реалізації інших методів. 

Практичні методи навчання спрямовані на досягнення завершального етапу 

процесу пізнання. Вони сприяють формуванню вмінь і навичок, логічному 

завершенню ланки пізнавального процесу стосовно конкретної теми, розділу. 

Серед практичних методів під час вивчення дисципліни «Системний аналіз 

якості навколишнього середовища» застосовуються переважно методи 

практичної роботи, які  спрямовані на використання набутих знань у 

розв´язанні практичних завдань та метод вправ, сутність якого полягає у 

цілеспрямованому, багаторазовому повторенні аспірантами окремих дій чи 

операцій з метою формування умінь та навичок. 

Застосування методів навчання дозволить аспіранту більш повно та 

комплексно засвоїти основні теми аудиторної та самостійної роботи. 
 

11. Методи контролю 
 

Для оцінки знань аспірантів використовується поточний та підсумковий 

контролі. Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті 

методом опитування та письмового тестового контролю. У процесі вивчення 

дисципліни аспіранти виконують шість модульних контрольних робіт. 

Підсумкова форма контролю - залік. 
 

12. Розподіл балів, які отримують аспіранти перед заліком 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

ЗМ1 ЗМ2 ЗМ2 ЗМ3 ЗМ3 МК  

 

 

100 

Т1.1, Т 

1.2 

Т 2.1- 

Т2.2 

Т2.3 -  

Т2.4 

Т3.1 - 

Т3.2 

Т 3.3,   

Т 3.5 

Т 1.1 - 

Т 3.5 

15 15 15 15 20 20 

Т1.1, Т1.2 ... Т3.5 – теми змістових модулів. 

ЗМ1, ЗМ2, ЗМ3 - змістовні модулі. 

МК – модульна контрольна робота. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (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 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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13. Методичне забезпечення 

 

13.1. Контрольні питання для проведення підсумкового контролю 

(модульний контроль) 

 

Контрольні питання підсумкового контролю за модулем 1: 

1. Визначення радіаційної екології як науки. Основні завдання радіоекології . 

2. Історія відкриття і вивчення радіоактивності. 

3. Визначення радіоактивності. 

4. Космічне випромінювання. 

5. Космогенні радіонукліди (зовнішнє і внутрішнє опромінення). 

6. Примордіальні радіонукліди (зовнішнє і внутрішнє опромінення). 

7. Внутрішнє опромінення за рахунок радону, торону і продуктів їхнього 

розпаду. Величини, які використовувані для характеристики радону 

8. Повна доза від природних джерел опромінення. 

 

Контрольні питання підсумкового контролю за модулем 2: 

1. Основні принципи радіаційного захисту і безпеки. 

2. Визначення принципу неперевищення. 

3. Визначення принципу оптимізації. 

4. Активність радіонукліда. Закон радіоактивного розпаду. 

5. Вимірювання дозових характеристик іонізуючого випромінювання. 

6. Експозиційна доза. 

7. Поглинена доза. 

8. Еквівалентна доза. 

9. Ефективна доза. 

10. Індивідуальні і колективні дози опромінення.  

11. Очікувані ефективні дози зовнішнього і внутрішнього опромінення 

населення від природних та техногенних джерел. 

 

Контрольні питання підсумкового контролю за модулем 3: 

1. Стохастичні і детермініровані ефекти в результаті дії радіаційного 

випромінювання. Визначення латентного періоду. 

2.  Визначення радіаційного ризику. Зв'язок радіаційного ризику з 

виникненням стохастичних ефектів. 

3. Спектрометричні методи вимірювання джерел іонізуючого 

випромінювання. 

4.  Детектори, використовувані для вимірювання індивідуальних доз. 

5.  Вимірювання нейтронного випромінювання. 

6.  Вимірювання бета- і альфа-активності аерозолів у повітрі 

7.  Основні радіаційні фактори для різних регіонів України. 

8.  Характеристика АЕС як джерел забруднення навколишнього 

природного середовища 
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9.  Характеристика підприємств з видобутку і переробки уранової руди як 

джерел забруднення навколишнього природного середовища. 

10.  Характерні величини надходження радіонуклідів від АЕС в атмосферу 

і водні об'єкти. 

11.  Основні розходження між реакторами типу ВВЕР і РБМК. 

12.  Дозові навантаження на населення від підприємств з видобутку, 

переробки уранової руди й АЕС. 

13.  Розвиток аварії на Чорнобильській АЕС. Радіоактивне забруднення 

території Україні в результаті аварії на Чорнобильській АЕС. 

14.  Дати характеристику радіонуклідів, що утворюються в процесі 

ядерного вибуху. 

15.  Як розподіляються радіоактивні продукти поділу після ядерного 

вибуху. 

16.  Характеристика радіонуклідів в атмосферному повітрі в районах 

розташування ТЕС. 

17.  Вміст природних радіонуклідів у вугіллі, золі і шлаку. 

 

13.2. Плани семінарських занять 

 

Плани семінарських занять наведені в окремому методичному матеріалі 

щодо проведення вказаного виду навчальних занять (Додаток А). 

 

13.3. Завдання для самостійної роботи аспірантів 

 

Завдання для самостійної роботи аспірантів наведені у методичному 

матеріалі «Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни 

«Радіаційна екологія» (Додаток Б). 

 

13.4. Методичні вказівки і тематика контрольних робіт 

 

Матеріали до контрольних робіт наведені в окремих методичних 

вказівках щодо виконання контрольних робіт з вказаної навчальної дисципліни 

(Додаток В). 

 

13.5. Пакет комплексних контрольних робіт (ККР) для перевірки знань 

 

Пакет ККР для перевірки знань з вказаної навчальної дисципліни 

наведений в окремому методичному матеріалі відповідно до порядку і правил 

щодо розробки ККР (Додаток Г).  

 

14. Рекомендована література 

 

Базова 
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