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1. Анотація 
 

Силабус включає в себе анотований зміст курсу «Радіаційна екологія», мету 

(компетентності), перелік тем, матеріали для читання. 

Програму навчальної дисципліни ««Радіаційна екологія» розроблено з 

урахуванням методологічного, нормативно-методичного та правового 

забезпечення реалізації Основних напрямів державної політики України у галузі 

охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної 

безпеки як складової національної безпеки; реалізації міжнародних угод і 

виконання Україною взятих на себе в рамках цих угод зобов'язань та підтримання 

міждержавних відносин у природоохоронній сфері; екологічної освіти та 

екологічного виховання. 

Державна політика у галузі охорони довкілля, використання природних 

ресурсів та забезпечення екологічної безпеки реалізується через окремі 

міждержавні, державні, галузеві, регіональні та місцеві програми, які 

спрямовуються на втілення визначених пріоритетів. 

Дисципліна «Радіаційна екологія» призвана надати здобувачам вищої освіти 

за третім (освітньо-наукового) рівнем вищої школи уявлення про галузь 

діяльності фахівця – еколога, передбачає міждисциплінарний і системний підхід 

до вивчення основних проблем взаємодії людини і навколишнього середовища з 

точки зору принципів забезпечення екологічної безпеки і стратегій сталого 

розвитку та можливості застосування в Україні передового досвіду. 

Змістовно програма спрямована на здобуття слухачами знань у галузі 

охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання 

природних ресурсів і отримання глибоких знань з теоретичних аспектів 

управління екологічною безпекою, набутих практичних навиків. 

Практично-семінарські заняття орієнтовані на самостійну роботу та 

впровадження набутих практичних навиків, які можуть бути застосовані в 

практичній роботі в органах екологічного контролю та управління, в екологічних 

службах підприємств та організацій та при проведенні наукових досліджень.  
 

2. Інформація про викладача 

Загальна 

інформація 

Стадник Лариса Львівна, завідуюча Центральної лабораторії радіаційної 

безпеки та дозиметрії медичного опромінення  ДУ «Інститут медичної 

радіології та онкології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», за базовою 

вищою освітою - фізик, кандидат біологічних наук за спеціальністю 

«Радіобіологія» 

Контактні 

телефони  

(робочий) – (057)725-50-33  

Е-mail lstadnyk@ukr.net 

Наукові 

інтереси* 

Радіаційна безпека, радіаційний захист, радіаційна екологія, дозиметрія 

іонізуючого випромінювання, оцінка радіаційного ризику опромінення 

населення и професіоналів  

Професійні 

здібності* 

Професійні знання у сфері радіаційної безпеки, радіаційної екології, 

дозиметрії та радіометрії іонізуючих випромінювань  

Профайл 

викладача 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=FHfDdOQAAAAJ 

* – заповнюється за бажанням НПП. 

mailto:lstadnyk@ukr.net


3. Час та місце проведення занять з навчальної дисципліни 

Аудиторні заняття з навчальної дисципліни проводяться згідно 

затвердженого розкладу. Електронний варіант розкладу розміщується на сайті 

Університету (http://www.niiep.kharkov.ua/node/2759).  

 Консультації з навчальної дисципліни проводяться протягом семестру 

щовівторка з 14.00 до 17.00 у каб. 309 УКРНДІЕП. Онлайн консультації: за 

попередньою домовленістю в робочі дні з 9.30 до 16.30. 

 

4. Пререквізити і постреквізити навчальної дисципліни 

 

Пререквізити: «Філософсько-методологічні основи наукових досліджень», 

«Академічна іноземна мова», «Методика викладання у вищій школі», 

«Практикум з наукової комунікації», Міжнародний досвід забезпечення 

екологічної безпеки», «Математичне моделювання процесів забруднення 

компонентів навколишнього природного середовища». 

Постреквізити: «Методологія та методи наукового аналізу», «Системний 

аналіз якості навколишнього середовища», «Еколого-економічні основи 

природокористування», «Моніторинг навколишнього природного середовища», 

«Оцінка впливу на навколишнє природне середовище», виконання та захист 

кваліфікаційної роботи. 

 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Радіаційна екологія» є 

формування у аспірантів системних знань щодо методів екологічного й 

санітарного контролю техногенного радіаційного впливу від різних джерел 

радіаційного забруднення навколишнього середовища, оцінки очікуваних доз та 

радіаційних ризиків для населення країни від несприятливих радіаційних 

факторів, формування у здобувачів сучасного екологічного мислення та 

компетентності, які спрямовані на вирішення проблем забезпечення екологічної 

безпеки. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Радіаційна 

екологія» є вміння застосовувати сучасну нормативно-правову базу екологічної 

та радіаційної безпеки України, а також вивчення основ міжнародного 

законодавства в сфері екологічної та радіаційної безпеки. 

До завдань вивчення навчальної дисципліни віднесено: 

- оволодіння знаннями вивчення фізичної природи й законів радіоактивного 

розпаду; 

- вивчення фізико-хімічних процесів при впливі іонізуючого випромінювання 

на всі структурні елементи біосфери (на рівні клітин, організмів, екосистем);  

- ознайомлення з основами оцінки небезпеки радіаційного опромінення й 

основ нормування радіаційного опромінення; 

- вивчення методів і засобів радіаційного контролю й радіаційного захисту; 

вивчення техногенних і природних джерел радіації; 

- розуміння основ захисту населення від несприятливого радіаційного впливу 

й профілактики від радіаційного опромінення; 

- вивчення національного та міжнародного законодавства в сфері 

забезпечення радіаційної безпеки, форм міжнародної співпраці, шляхів  

гармонізації законодавства в сфері радіаційного безпеки.  

http://www.niiep.kharkov.ua/node/2759


Навчальна дисципліна «Радіаційна екологія» повинна допомогти майбутнім 

фахівцям: сформувати необхідний рівень знань щодо впливу іонізуючого 

випромінювання на об'єкти навколишнього середовища, проводити аналіз та 

оцінку рівня впливу іонізуючого випромінювання на об'єкти навколишнього 

середовища та населення при використанні техногенних і природних джерел 

радіації; придбати знання про механізми й закономірності формування 

радіоактивних ушкоджень на рівні клітини та усього організму у біологічних 

об'єктів; використовувати професійну підготовку для розробки заходів щодо 

подолання надзвичайних екологічних ситуацій, пов'язаних з радіоактивним 

забрудненням навколишнього природного середовища.  

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 фоном; 

− 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 

природного радіаційного фону 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. 

− основні положення національного та міжнародного законодавства в 

сфері забезпечення радіаційної та екологічної безпеки при використанні 

техногенних і природних джерел радіації 

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, оцінювати антропогенне навантаження на 

довкілля та його наслідки; 

− аналізувати позитивні приклади міжнародного співробітництва України 

у галузі радіаційної безпеки та охорони навколишнього середовища; 

− використовувати знання про причини виникнення радіаційної 

екологічної небезпеки для обґрунтування управлінських рішень; 

− презентувати власні результати науково-дослідної діяльності; 

− здійснювати співробітництво з міжнародними організаціями. 

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. 

 



комунікації:  

• здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

• здатність спілкуватися іноземною мовою; 

• здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); 

• здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 

• здатність працювати в команді; 

• навички міжособистісної взаємодії; 

• здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні; 

• здатність 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 життя. 

 

автономія та відповідальність:  

• здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 

• здатність працювати в команді; 

• здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

• здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини 

і громадянина в Україні; 

• здатність 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 життя. 

 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти за третім 

(освітньо-науковим) рівнем вищої школи: 

формування у здобувача вищої освіти за третім (освітньо-наукового) рівнем 

вищої школи сучасного екологічного мислення та компетентностей, спрямованих 

на вирішення проблем забезпечення екологічної безпеки. 

ЗК01. Здатність до абстрактного, критичного та творчого мислення,  

генерування нових ідей, до аналізу та синтезу.  

ЗК04.  Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

ЗК05. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК06.  Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК08. Здатність працювати автономно. 

ЗК09. Здатність розробляти та управляти проектами. 



ФК03. Здатність представляти результати власної наукової і науково-

технічної діяльності, у тому числі за допомогою наукових публікацій. 

ФК05. Здатність до інтелектуальної творчої діяльності, спрямованої на 

одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування в галузі екології, 

охорони довкілля  та оптимізації природокористування. 

 

Результати навчання:  

ПР02 Демонструвати володіння загальнонауковими концепціями сучасного 

природознавства. 

ПР03 Спланувати та реалізувати на практиці оригінальне самостійне наукове 

дослідження, яке характеризується новизною, теоретичною і практичною 

цінністю та сприяє розв’язанню значущих проблем екології, охорони довкілля та 

збалансованого природокористування. 

ПР05 Самостійно розробляти інноваційні комплексні наукові проекти в 

галузі екології, охорони довкілля  та оптимізації  природокористування. 

ПР06  Застосовувати методи математичного і геоінформаційного аналізу  та 

моделювання  сучасного стану та прогнозування змін екосистем та їх складових. 

ПР07 Самостійно використовувати сучасне обладнання для проведення 

наукових досліджень у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого 

природовикористування. 

ПР09 Доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, результати 

власних наукових досліджень, обґрунтування і висновки як у усній так і 

письмовій формі для різної аудиторії, як на національному так і на міжнародному 

рівні.  

ПР11 Виявляти лідерські якості, відповідальність та повну автономність під 

час реалізації комплексних наукових проектів 

ПР12 Реалізовувати право інтелектуальної власності на результати наукової і 

науково-технічної діяльності в рамках наукової етики. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 
Денна форма навчання 

Заочна форма 

навчання 

Рік підготовки 1-й 1-й 

Семестр 1-й 1-й 

Обсяг кредитів ECTS 3 3 

Загальна кількість годин 90 год. 90 год. 

Лекції 22 год. 22 год. 

Практичні, семінарські 22 год. 22 год. 

Лабораторні 0 год. 0 год. 

Самостійна робота 46 год. 46 год. 

Вид підсумкового 

контролю 
Залік Залік 

 

 



6. Календарно-тематичний план викладання дисципліни 

Тривалість академічної години становить 45 хвилин. Дві академічні години 

утворюють пару академічних годин, що триває 90 хвилин без перерви. 

 

Т
и

ж
д

ен
ь
 

н
ав

ч
ан

н
я
 

Тема та її зміст 

Вид 

навчальних 

занять 

1 семестр  

Модуль 1 Принципи формування радіаційного фону. Природні та штучні 

джерела іонізуючого випромінювання  

                                                                                                                    

1-3 

 

Тема 1.1. Історія розвитку радіоекології.  

Етапи розвитку радіоекології. Історія розвитку 

радіоекології  як науки. Розвиток радіоекології на 

сучасному етапі. 

Лек – 2 год. 

Сем – 2 год. 

СР – 4 год. 

Тема 1.2. Мета та завдання радіоекології.  

Розподіл та кругообіг радіонуклідів в біосфері. Вплив 

іонізуючого випромінювання на екосистеми, методи 

дослідження.  Особливості впливу штучних радіонуклідів. 

 

Лек – 2 год. 

Сем – 2 год. 

СР – 4 год 

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). 

Лек – 2 год. 

Сем – 2 год. 

СР – 4 год 

Модульний контроль  

Модуль 2 – Основні засади радіаційного захисту 

4-6 

Тема 2.1. Основні принципи радіаційного захисту. 

Принцип виправданості. Принцип ALARA. Система 

ліцензувань. Принцип неперевищення. Принцип 

оптимізації. 

. 

Лек – 2 год. 

Сем – 2 год. 

СР – 4 год  

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. 

Лек – 2 год. 

Сем – 2 год. 

СР – 4 год 

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 

Лек – 2 год. 

Сем – 2 год. 

СР – 4 год 

Модульний контроль  

Модуль 3 Техногенні джерела радіоактивного забруднення 

навколишнього природного середовища  



7-11 

Тема 3.1 Характеристики основних техногенних джерел 

радіоактивного забруднення навколишнього середовища в 

Україні. 

Ядерні випробування, як джерело глобального 

радіоактивного забруднення. 

- 12/11/20 

Лек – 2 год. 

ПЗ – 2 год. 

СР – 4 год. 

Тема 3.2 Біологічні ефекти внаслідок опромінення. 

Радіаційний ризик. Взаємодія випромінювання з 

речовиною. Стохастичні та детерміновані ефекти. Вплив на 

населення. 

- 06/11/20 

Лек – 2 год. 

Сем – 2 год. 

СР – 5 год 

Тема 3.3 Ядерно-паливний цикл та його вплив на 

радіоекологічний стан території України.  

- Видобуток та переробка уранової руди.  

- Експлуатація АЕС.  

  Радіаційні аварії. Формування радіаційної обстановки в 

результаті аварії на Чорнобильській АЕС. 

 

Лек – 2 год. 

Сем – 2 год. 

СР – 4 год. 

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. 

 

Лек – 2 год. 

Сем – 2 год. 

СР – 4 год. 

Тема 3.5 Методи та об’єм радіаційного контролю, 

Вимірювання радіонуклідів в НПС та продуктах 

споживання. Відбір проб і пробопідготовка. Гамма-

спектрометрія. Вимірювання гамма- і бета-

випромінювання. Вимірювання радону і продуктів його 

розпаду  

 

Лек – 2 год. 

ПЗ – 2 год. 

СР – 5 год. 

 

 
Модульний контроль   

 Залік   

Всього 90 годин 
Примітка: Лек – лекція; ПЗ – практичне заняття; Сем – семінарське заняття; СР – самостійна 

робота.  
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http://www.menr.gov.ua 

http://www.snrc.gov.ua 

http://mpe.kmu.gov.ua 

http://www.iaea.org 

http://www.icrp.org 

http://www.unscear.org 

http://www.rnpp.rv.ua 

 

8. Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 

Оцінювання результатів навчання з дисципліни «Міжнародний досвід 

забезпечення екологічної безпеки» здійснюється за накопичувальною бально-

рейтинговою системою, основною метою якої є регулярна й комплексна оцінка 

результатів навчальної діяльності та сформованості компетентності.  

 

 

http://www.menr.gov.ua/
http://www.snrc.gov.ua/
http://mpe.kmu.gov.ua/
http://www.iaea.org/
http://www.rnpp.rv.ua/
http://www.rnpp.rv.ua/
http://www.rnpp.rv.ua/


Оцінювання компетентності здобувачів здійснюється з використанням 

трьох шкал: 

перша – національна (традиційна) – 4-бальна (чотирибальна); 

друга – рейтингова шкала оцінювання – ECTS; 

третя – накопичувальна шкала – 100-бальна.  

 

Порядок накопичування навчальних балів за 100-бальною шкалою 

2 семестр 

Вид навчальної роботи Кількість 

Максимальний 

бал за вид 

навчальної 

роботи 

Загальна 

максимальна 

сума балів 

І. Поточний контроль 

Модуль № 1 

Лекції 3 2 6 

Семінари 3 3 9 

Модул. контроль* 

(тестування) 
1 5 5 

Разом за модулем № 1 20 

Модуль № 2 

Лекції 3 2 6 

Семінари 3 3 9 

Модул. контроль* 

(контрольна робота) 
1 5 5 

Разом за модулем № 2 20 

Модуль № 3 Лекції 5 2 10 

 Семінари 5 3 15 

 Модул. контроль* 

(контрольна 

робота) 

1 5 5 

 Разом за модулем № 3 30 

Разом за поточний контроль 70 

ІІ. Залік 25 

Додаткові необов’язкові завдання та науково-дослідна 

діяльність здобувача вищої освіти 
до 5 

Разом за всі види навчальної роботи 100 
* – обов’язкові види навчального контролю. 

 

Підсумкова оцінка формується з урахуванням результатів: 

- поточного контролю роботи здобувача вищої освіти впродовж семестру; 

- підсумкового контролю успішності.  

До уваги можуть братись додаткові необов’язкові завдання та науково-

дослідна діяльність здобувача вищої освіти. 

Поточний контроль проводиться на кожному семінарському та 

практичному занятті. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки 

здобувачів вищої освіти за змістом визначеної теми (у тому числі, самостійно 

опрацьованого матеріалу) під час роботи на семінарських заняттях та набутих 

навичок під час виконання завдань практичних  і лабораторних робіт. 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів на семінарському занятті 



(оцінюється від 0 до 2 балів): 

2 бали – здобувач вільно володіє навчальним матеріалом, орієнтується в 

конкретній темі та аргументовано висловлює свої думки, наводить приклади;  

1 бал – здобувач частково володіє навчальним матеріалом та може 

окреслити деякі аспекти визначеної теми; 

0,5 балів – здобувач поверхово володіє навчальним матеріалом і не може 

окреслити основні аспекти визначеної теми; 

0 балів – здобувач не знає відповіді на поставлені питання або поверхово 

розкриває лише окремі положення, допускаючи при цьому суттєвих помилок. 

Викладачем оцінюється повнота розкриття питання, логіка його подання, 

культура мовлення, емоційність та переконаність, використання основної та 

додаткової літератури (підручників, навчальних посібників тощо), аналітичні 

міркування, вміння робити порівняння, висновки. 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів на практичному занятті 

(оцінюється від 0 до 2 балів): 

2 бали – завдання виконане в повному обсязі, відповідь вірна, наведено 

аргументацію, використовуються професійні терміни, звіт оформлений 

граматично і стилістично без помилок; 

1 бал – завдання виконане частково, у звіті допущені незначні граматичні 

чи стилістичні помилки  

0 балів – завдання не виконане. 

Викладачем оцінюється повнота розкриття питання, цілісність, системність, 

логічна послідовність, вміння формулювати висновки, акуратність оформлення 

письмової роботи, самостійність виконання. 

Контрольна робота є складовою поточного контролю і виконується у 

вигляді аудиторної письмової роботи або складання тесту під час останнього 

семінарського заняття в межах окремого залікового модуля.  

Критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти при виконанні 

контрольних робіт (оцінюється від 0 до 5 балів): 

5 балів – вірні відповіді дані на всі запропоновані питання, дотримано всі 

вимоги до виконання; 

4 бали – вірні відповіді дані на всі запропоновані питання, але вони 

недостатньо обґрунтовані, або у відповідях наявні незначні помилки; 

3 бали – вірні відповіді дано на 50% запропонованих питань; 

2 бали - вірні відповіді дано менше, ніж на 50% запропонованих питань, 

наявні значні помилки; 

0 балів – відповіді відсутні або робота містить грубі помилки на більшість 

запропонованих питань. 
 

 

 

 

 

 

 

 



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 

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. 

 
 

Підсумковий контроль успішності проводиться на завершальному етапі з 

метою оцінки результатів навчання здобувачів вищої освіти, оцінки їх знань і 

навиків за обсягом, якістю, глибиною і вміннями застосовувати їх у практичній 

діяльності відповідно до моделі фахівця, проводиться у формі екзамену. 

Залік проводиться за білетами. Рівномірне розподілення матеріалу у 

білетах, різноманітність запитань, повнота охоплення прочитаного курсу, 

відповідний підбір завдань значною мірою сприяють об’єктивності оцінки. 

Додаткові запитання ставляться за тим матеріалом, який висвітлює або 

побічно торкається у своїй відповіді здобувач вищої освіти. Для уточнення оцінки 

знань не виключається можливість додаткових запитань за іншими розділами 

курсу. 

Критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти під час заліку 

(оцінюється від 0 до 25 балів): 

22-25 балів – здобувач вищої освіти в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, повністю, логічно і послідовно розкрив питання білету, виявив 

вміння застосовувати існуючі методики, наводити приклади, самостійно 

аналізувати, узагальнювати і викладати матеріал не допускаючи помилок. При 

відповіді продемонстровані вміння самостійно працювати з додатковою 

літературою. 

17-21 балів – здобувач вищої освіти достатньо повно володіє навчальним 

матеріалом, однак при наданні відповіді на деякі питання не вистачає достатньої 

глибини та аргументації, наявні несуттєві неточності та незначні помилки, які не 

впливають на загальну правильність відповіді. 

11-15 балів – здобувач вищої освіти засвоїв тільки основний матеріал, не 

знає окремих положень, допускає неточності у відповіді, не вміє достатньо чітко 

сформулювати окремі положення, порушує послідовність у викладанні матеріалу, 

має певні труднощі у пов’язанні теоретичного матеріалу з його практичним 

застосуванням. 

6-10 балів – здобувач вищої освіти не в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, зміст визначених питань розкриває недостатньо, допускаючи при 

цьому суттєві неточності. Відповідь задовольняє мінімуму критеріїв оцінки. 

1-5 балів – здобувач вищої освіти не засвоїв значної частини програмного 

матеріалу, допускає суттєві помилки, не вміє логічно і послідовно викласти 

основні положення і має значні труднощі у пов’язанні теоретичного матеріалу з 

його практичним застосуванням.  



Для отримання заліку необхідне доопрацювання. 

0 балів – не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не 

розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. Для отримання заліку 

необхідне значне доопрацювання. 

 

Перелік питань для підготовки до іспиту відповідно питань до 

підсумкового контролю 1- 3. 

Залік 

1. Визначення радіаційної екології як науки. Основні завдання 

радіоекології. 

2. Історія відкриття і вивчення радіоактивності. 

3. Космічне випромінювання . 

4. Примордіальні радіонукліди (зовнішнє і внутрішнє опромінення). 

5. Космогенні радіонукліди (зовнішнє і внутрішнє опромінення). 

6. Повна доза від природних джерел опромінення. 

7. Основні принципи радіаційного захисту і безпеки. 

8. Визначення принципу неперевищення. 

9. Визначення принципу оптимізації. 

10.  Активність радіонукліда. Закон радіоактивного розпаду. 

11.  Визначення радіоактивності. 

12.  Стохастичні і детермініровані ефекти в результаті дії радіаційного 

випромінювання. Визначення латентного періоду. 

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

виникненням стохастичних ефектів. 

14.  Вимірювання дозових характеристик іонізуючого випромінювання. 

15.  Експозиційна доза. 

16.  Поглинена доза. 

17. Еквівалентна доза. 

18.  Ефективна доза. 

19.  Індивідуальні і колективні дози опромінення.  

20.  Очікувані ефективні дози зовнішнього і внутрішнього опромінення 

населення від природних та техногенних джерел. 

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

розпаду. Величини, які використовувані для характеристики радону 

22.  Спектрометричні методи вимірювання джерел іонізуючого 

випромінювання. 

23.  Детектори, використовувані для вимірювання індивідуальних доз. 

24.  Вимірювання нейтронного випромінювання. 

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

26.  Основні радіаційні фактори для різних регіонів України. 

27.  Характеристика АЕС як джерел забруднення навколишнього 

природного середовища 

28.  Характеристика підприємств з видобутку і переробки уранової руди як 

джерел забруднення навколишнього природного середовища. 

 



29. Характерні величини надходження радіонуклідів від АЕС в атмосферу і 

водні об'єкти. 

30.  Основні розходження між реакторами типу ВВЕР і РБМК. 

31.  Дозові навантаження на населення від підприємств з видобутку, 

переробки уранової руди й АЕС. 

32.  Розвиток аварії на Чорнобильській АЕС. 

33.  Радіоактивне забруднення території Україні в результаті аварії на 

Чорнобильській АЕС. 

34.  Дати характеристику радіонуклідів, що утворюються в процесі ядерного 

вибуху. 

35.  Як розподіляються радіоактивні продукти поділу після ядерного вибуху. 

36.  Характеристика радіонуклідів в атмосферному повітрі в районах 

розташування ТЕС. 

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

Отримані здобувачем вищої освіти бали за накопичувальною  

100-бальною шкалою оцінювання знань переводяться у національну шкалу та в 

рейтингову шкалу ECTS згідно з таблицею. 

Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами з 

навчальної дисципліни 

Накопичувальна 

100-бальна шкала 
Рейтингова шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A відмінно  

80-89 B 
добре  

65-79 C 

55-64 D 
задовільно  

50-54 E 

35-49 FX 
незадовільно  

0-34 F 
 



9. Політика викладання навчальної дисципліни 

1. Сумлінне дотримання розкладу занять з навчальної дисципліни 

(здобувачі вищої освіти, які запізнилися на заняття, до заняття не допускаються).  

2. Активна участь в обговоренні навчальних питань, змістовна підготовка 

до семінарських та практичних занять за рекомендованою літературою, якісне і 

своєчасне виконання завдань. 

3. Під час заняття мобільними пристроями дозволяється користуватися 

тільки з навчальною метою і з дозволу керівника заняття. 

 

4. Здобувач вищої освіти має право дізнатися про свою кількість 

накопичених балів у викладача навчальної дисципліни та вести власний облік цих 

балів.  

5. При виконанні індивідуальної самостійної роботи до захисту 

допускаються реферати, які містять не менше 40 % оригінального тексту при 

перевірці на плагіат. 

6. Суворе дотримання правил безпеки під час організації виїзних занять на 

об’єкти (не) виробничої сфери. 
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