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Опис навчальної дисципліни. 

Назва: «Радіоекологія» 

Код: В1.4 

Галузь: 18 «Виробництво та технології» 

Тип: Вибіркова  

Кількість встановлених кредитів: 4 

Курс: 3-й 

Семестр вивчення: 6-й 

Рівень вищої освіти: Бакалавр 

Кількість годин: 120 

Викладачі: 

- Артем Володимирович Павличенко, д.т.н., проф., завідувач кафедри 

екології та технологій захисту навколишнього середовища, тел. (056) 756-00-16, 

pavlichenko.a.v@nmu.one, http://ecology.nmu.org.ua/ua/Personal/Pavlichenko.php; 

- Андрій Геннадійович Рудченко, старший викладач кафедри екології та 

технологій захисту навколишнього середовища, тел. (056) 754-00-16, 

rudchenko.a.g.@nmu.one, http://ecology.nmu.org.ua/ua/Personal/Rudchenko.php. 

 

Результати навчання. Знати джерела радіоактивних забруднень, характер 

міграції радіонуклідів в екосистемах, методи вимірювання радіоактивних 

випромінювань в елементах екосистем і методи запобігання надходження та 

накопичення радіонуклідів у навколишньому середовищі. 

 

Форми організації занять.  

- Навчальні заняття – лекції. 

- Практична підготовка – практичні заняття. 

- Самостійна робота – підготовка до навчальних занять. 

- Контрольні заходи – екзаменаційна робота, захист практичних робіт. 

 

Мета вивчення дисципліни. Формування у майбутніх фахівців умінь та 

компетенцій для забезпечення застосування теоретичних знань і практичних 

навичок щодо визначення доз опромінення людини джерелами іонізуючого 

випромінювання техногенного та природного походження, а також методів 

запобігання надходження та накопичення радіонуклідів у компонентах 

навколишнього середовища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mbox2.i.ua/compose/1915851702/?cto=wb7XvLmCwMaK0IqhYLvDpG25yIKTlJA%3D
http://ecology.nmu.org.ua/ua/Personal/Pavlichenko.php
http://ecology.nmu.org.ua/ua/Personal/Rudchenko.php
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Календарно-тематичний план. 

Тематичний план та розподіл обсягу часу з дисципліни  

«Радіоекологія» 
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Види, тематика навчальних занять,  

шифри та зміст результатів навчання за дисципліною 

Обсяг, години 
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 Лекції  

48 80 

32 1. Вступ. Роль, мета та задачі радіоекології. Місце 

радіоекології серед інших екологічних наук. Етапи 

освоєння людством джерел атомної енергії 

2. Іонізуюче випромінювання. Основні терміни та 

поняття (будова атому, ізотопи та радіоізотопи, нукліди 

та радіонукліди, радіоактивна речовина, активність 

радіонукліда, період напіврозпаду). Види 

випромінювання (іонізуюче випромінювання, 

класифікація іонізуючого випромінювання, продукти 

розпаду важких і нестабільних ядер). Основні дози 

опромінення (поглинута, еквівалентна, експозиційна, 

ефективна еквівалентна та колективна дози, потужність 

доз) 

4 

33 3. Біологічна дія радіації на біосферу. Сутність та 

механізм дії радіації на біоту (процеси, що виникають в 

клітинах живих організмів під дією опромінення, головні 

зміни в клітинах та діапазон стійкості живих організмів). 

Наслідки впливу іонізуючого  випромінювання на 

організм людини (термін «вхідні ворота радіації», 

класифікація наслідків впливу, критичні органи). 

Променева хвороба людини (хронічна та гостра 

променеві хвороби). Проблема малих доз та їх дія на 

організм людини 

4 

34 4. Радіаційний фон Землі. Природний радіаційний фон 

(зовнішнє космічне випромінювання, вторинне космічне 

випромінювання, зовнішнє природне випромінювання, 

внутрішнє природне випромінювання). Техногенний 

радіаційний фон та його джерела (техногенно-змінений 

природний радіаційний фон, джерела техногенної 

радіації). Проблема радону. Радіоактивне забруднення 

територій та акваторій 

4 

35 5. Основи радіаційної безпеки. Законодавство в галузі 

радіаційної безпеки держави та людини. Радіаційні аварії 

(класифікація аварій, заходи із запобігання радіаційних 

аварій). Нормування іонізуючого випромінювання 

4 

36 6. Основи дозиметрії. Методи визначення радіаційного 

опромінювання (фотометричний, іонізаційний, 

сцинтиляційний, газорозрядний, радіохімічні та 

математичний методи). Методи та способи захисту від 

іонізуючого випромінювання (захист від внутрішнього 

та зовнішнього випромінювання) 

4 

37 7. Атомна енергетика – стан та перспективи 

розвитку. Місце атомної енергетики в виробництві 
4 
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Види, тематика навчальних занять,  

шифри та зміст результатів навчання за дисципліною 
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енергії. Екологічний вплив атомних електростанцій. 

Проблема радіоактивних відходів. Види реакторів та їх 

порівняльна характеристика. Наслідки аварій на атомних 

електростанціях 

38 8. Ядерна зброя – наслідки використання. Історія 

винаходу ядерної зброї. «Холодна» війна, як екологічний 

фактор. Наслідки використання ядерної зброї 

4 

39 Контрольні заходи 4 

  Практичні заняття  

24 40 

32 1. Визначення доз випромінювання 2 

33 2. Радіаційний захист 2 

34 3. Радіоактивність будівельних матеріалів 2 

35 4. Методи кількісної оцінки міграції штучних 

радіонуклідів по трофічних рівнях 
2 

36 5. Прогнозування вірогідного рівня забруднення  2 

37 6. Кількісна оцінка комбінованої дії радіації та інших 

чинників навколишнього середовища 
2 

38 7. Допустимі контрольні рівні як основа радіаційної 

безпеки 
2 

39 Контрольні заходи 2 

Контроль 

підсумковий,  

4 чверть – іспит 

Разом 48 72 120 

Лекції 32 48 80 

Практичні заняття 16 24 40 

 

Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання. 

Лекції – ілюстративно-наочне навчання (пояснення, бесіда, мультимедійна 

презентація). 

Практичні заняття – навчання на базі лабораторій кафедри екології та 

технологій захисту навколишнього середовища (захист практичних робіт). 

Самостійна робота (особистісно-орієнтована з елементами дистанційної). 

Використовуються лабораторна й інструментальна бази випускової 

кафедри, а також комп’ютерне та мультимедійне обладнання, дистанційна 

платформа Мoodlе. 

 

Результати вивчення дисципліни. Результати освоєння, які плануються: 

- знати джерела радіоактивних забруднень та характер міграції 

радіонуклідів в компонентах екосистем; 

- знати біологічну дію радіації на організм людини; 

- знати наслідки радіаційного опромінення живих організмів; 

- знати джерела іонізуючого випромінювання; 

- вміти використовувати методи та способи захисту від внутрішніх і 

зовнішніх джерел опромінення; 

- вміти використовувати методи дозиметрії і радіометрії для оцінки 
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радіаційного фону довкілля та окремих компонентів навколишнього середовища; 

- вміти застосовувати прилади радіаційного контролю; 

- знати способи мінімізації негативного впливу іонізуючого опромінення на 

компоненти довкілля та біоту; 

- знати основи нормування радіаційного забруднення компонентів довкілля. 

 

Література для вивчення дисципліни 
1 Стандарт вищої освіти підготовки бакалавра з спеціальності 183 «Технології 

захисту навколишнього». СВО-2018. – К.: МОН України, 2018. – 17 с.  

2 Бакка Н.Т., Барабаш О.Н. Радиоэкология. – Житомир, 2001. – 314 с. 

3 Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97); Державні гігієнічні нормативи. – 

К.: відділ поліграфії Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України, 1997. 

– 121 с. 

4 Кутлахмедов Ю.О. Основи радіоекології. К.: Вища школа, 2003.- 319 с. 3. 

Константінов М.П., Журбенко О.А. Радіаційна безпека. Суми, 2003.- 189 с. 

5 Маргулис У.Я. Атомная энергия и радиационная безопасность. – М.: 

Энергоатомидат, 1983. – 160 с. 

6 Козлов В.Ф. Справочник по радиационной безопасности. – 4-е изд. перераб. и доп. 

– М.: Энергоатомиздат, 1991. – 352 с. 

7 Моисеев А.А., Иванов В.И. Справочник по дозиметрии и радиационной гигиене. – 

М.: Энергоатомиздат, 1990. – 252 с. 

8 Касьянов М.А., Гуляєв В.П., Друзь О.М., Коструб В.О. Прилади радіаційної, 

хімічної розвідки та дозиметричного контролю, газоаналізатори. Навчальний 

посібник – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля., 2006. – 188 с. 

9 Павличенко А. В. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з 

дисциплін «Радіоекологія» для студентів спеціальностей 091 «Біологія», 101 

«Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» [Текст] / А.В. 

Павличенко, С.А. Риженко, А.Г. Рудченко, А.А. Юрченко; НТУ «Дніпровська 

політехніка». − Дніпро: НТУ «ДП», 2019. — 64 с. 

10 Шутенко Л.М. Міський житловий фонд: життєвий цикл і радіаційна безпека. – К.: 

Техніка, 2002. – 251 с. 

11 Гродзинський Д.М. Радіобіологія. К.: Либідь, 2000. − 448 с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. http://zakon4.rada.gov.ua  Офіційний сайт Верховної Ради України 

2. http://www.mon.gov.ua  Офіційний сайт Міністерства освіти і науки 

      України 

3. www.irbis-nbuv.gov.ua  Наукова періодика України. Бібліотека ім. В.  

      Вернадського 

4. http://sop.org.ua   Служба охорони природи – Інформаційний центр 

5. http://env.teset.sumdu.edu.ua Науковий центр прикладних екологічних 

      досліджень 

6. Репозиторій НТУ «Дніпровська політехніка» [електронний ресурс], режим 

доступу: http://ir.nmu.org.ua/  

 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/
http://sop.org.ua/
http://env.teset.sumdu.edu.ua/
http://ir.nmu.org.ua/
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Політика виставлення балів. 

Виставлення балів ґрунтується на об’єктивних критеріях відповідно до 

«Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами, які також 

використовуються для конвертації (переведення) оцінок мобільних студентів. 
Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів  

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховуються, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною 

заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до «Положення про організацію 

освітнього процесу НТУ «ДП». 

 

Форми оцінювання. 

- Поточний контроль – тестування, опитування. 

- Оцінювання виконання та захисту практичних завдань. 

- Підсумковий контроль – іспит у письмовій формі. 

 
Питання до іспиту. 

Приклади питань до іспиту. 

1. Етапи освоєння людством джерел атомної енергії. 

2. Класифікація іонізуючих випромінювань  

3. Гамма-випромінювання, вплив на організм. 

4. Альфа-випромінювання, вплив на організм. 

5. Бета-випромінювання, вплив на організм. 

6. Рентгенівське випромінювання. 

7. Види нейтронного випромінювання. 

8. Період напіврозпаду, активність радіонукліда. 

9. Поглинена доза, одиниці виміру. 

10. Еквівалентна доза, коефіцієнт якості випромінювання. 

11. Експозиційна доза, одиниці виміру. 

12. Ефективна еквівалентна доза. 

13. Колективна доза і її потужність. 

14. Біологічна дія іонізуючого випромінювання на елементи біосфери. 

15. Найбільш істотні зміни в клітці організму під дією іонізуючого випромінювання. 

16. Радіаційні ефекти впливу іонізуючого випромінювання на організм людини. 

17. Критичні органи та категорії осіб. 

18. Стадії хронічної променевої хвороби. 

19. Проблема малих доз та їхня дія на організм людини. 

20. Структура радіаційного фону. 

21. Природний радіаційний фон Землі. Класифікація зовнішнього опромінення, 

обумовленого космічним випромінюванням. 

22. Первинне галактичне космічне випромінювання. 
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23. Первинне сонячне космічне випромінювання. 

24. Радіаційні пояси. 

25. Вторинне космічне випромінювання. 

26. Космогенні радіонукліди. 

27. Первинні радіонукліди. 

28. Райони планети з підвищеним природним радіаційним фоном. 

29. Внутрішнє опромінення від природних і космічних радіонуклідів. 

30. Технологічно змінений природний радіаційний фон і його джерела. 

31. Техногенний радіаційний фон і його джерела. 

32. Опромінення людини при медичних обстеженнях і радіаційній терапії. 

33. Проблема радону 

34. Класифікація дозиметрів та радіометрів. 

35. Прилади іонізаційного методу визначення доз опромінення. 

36. Прилади фотометричного методу визначення доз іонізуючого випромінювання. 

37. Газорозрядні прилади дозиметрії. 

38. Прилади сцинтиляційного методу визначення доз іонізуючого випромінювання. 

39. Методи визначення доз іонізуючого випромінювання. 

40. Основні величини першої групи, обумовлені НРБУ-97. 

41. Основні величини другої групи, обумовлені НРБУ-97. 

42. Основні величини третьої групи, обумовлені НРБУ-97. 

43. Основні величини четвертої групи, обумовлені НРБУ-97. 

44. Допустимі рівні для категорії А, Б та В. 

45. Ліміти доз та контрольні рівні. 

46. Основні принципи радіаційної безпеки при медичному обслуговуванні. 

47. Захисні контрзаходи і рівні втручання згідно НРБУ-97. 

48. Класифікація радіаційних аварій. Коротка характеристика. 

49. Рівні втручання і дій для четвертої групи згідно НРБУ-97. 

50. Захист екранами, часом, відстанню, кількістю. 

51. Методи внутрішнього захисту від іонізуючого випромінювання. 

52. Основні заходи захисту населення від радіаційного впливу зовнішніх джерел 

радіації. 

53. Аварія на ЧАЕС – причини і наслідки. 

54. Проблема радіоактивних відходів. 

55. Процес одержання електричної енергії на АЕС. 

56. Схема впливу АЕС на навколишнє середовище. 

57. Класифікація ядерних вибухів. Коротка характеристика. 

58. Проникаюча радіація і радіоактивне забруднення як один із вражаючих факторів 

ядерного вибуху. 


