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Марченко Іван Григорович, д.ф.-м.н., професор кафедри фізики нетрадиційних 

енерготехнологій та екології 
 

 

Попередні 

умови для 

вивчення 

дисципліни 

Засвоєння курсів загальної та теоретичної фізики, вищої математики 

Опис 

Мета дисципліни.. Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка 

фахівців із напрямку 6.040204 "Прикладна фізика"  по вивченню фізичних 

основ фізики радіаційних пошкоджень та впливу еволюції дефектів на стан 

матеріалів енергетичних пристроїв та екологічну безпеку довкілля. 

 Основними завданнями вивчення дисципліни є забезпечити формування 

у студентів знань  про різні види опромінювання та їх характеристики; 

характеру впливу опромінення на фізичні характеристики матеріалів 

енергетичних установок; дати уявлення слухачам про зміну властивостей 

матеріалів під опроміненням та навчити їх використовувати конструкційні 

матеріали у енергетичних установках в залежності від виду та умов 

опромінення. 

 

Очікувані результати навчання. Заплановані результати навчання: 

студенти мають досягти таких результатів навчання: 



Знати: сучасний стан фізики радіаційних пошкоджень та радіаційного 

матеріалознавства; методи розрахунку пошкоджень; залежність фізичних явищ, 

викликаючи деградацію матеріалів від умов та виду опромінення..  

Вміти: проводити оцінку радіаційного пошкодження матеріалів 

енергетичних пристроїв, орієнтуватися в порівняльному аналізі застосування 

матеріалів у різних умовах опромінення, застосовувати отримані знання на 

практиці. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Види опромінювання та їх характеристика 2 

2 Багаторівневий характер радіаційного пошкодження.   2 

3 Проходження іонів в матеріалах 2 

4 Створення крапкових дефектів у твердих тілах під 

опромінюванням. 

2 

5 Дифузія крапкових дефектів 2 

6 Утворення плоских та об’ємних дефектів під опромінюванням. 2 

7 Дислокації та дислокаційні петлі під опромінюванням.  2 

8 Розпухання матеріалів. 2 

9 Радіаційна повзучість та радіаційне зміцнення.  2 

 Разом    

 

5. Завдання для самостійної робота 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Види опромінювання та їх характеристика 2 

2 Багаторівневий характер радіаційного пошкодження.   2 

3 Проходження іонів в матеріалах 2 

4 Створення крапкових дефектів у твердих тілах під 

опромінюванням. 

2 

5 Дифузія крапкових дефектів 2 

6 Утворення плоских та об’ємних дефектів під опромінюванням. 2 

7 Дислокації та дислокаційні петлі під опромінюванням.  2 

8 Розпухання матеріалів. 2 

9 Радіаційна повзучість та радіаційне зміцнення.  2 

 Разом   

 

1. Методи контролю результатів навчання Експрес-контроль (загальний 

ваговий бал - 20) проводиться з метою перевірки якості роботи студента на практичних 

заняттях в аудиторії. Тривалість експрес-контролю 5-10 хвилин. Кожен  експрес-

контроль включає 2 простих завдання, за кожну правильну відповідь студент отримує 1 

бал. Відсутність студента на занятті або невиконання експрес-контролю приносить 

студенту 0 балів. 

 Модульний контроль (загальний ваговий бал - 40) проводиться у вигляді двох 

модульних контрольних робіт тривалістю 2 академічні години кожна. Кожна МКР 

складається з 5 задач, які оцінюються по 4 бали. Максимальна кількість балів за МКР 

20*2=40 балів 
Форма підсумкового контролю знань – екзамен.   

Мова викладання. Державна,  англійська 

 


