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ЗМІСТ НМК 

 

 

1. Навчальний контент (конспект лекцій у електронному вигляді; 
перелік підручників та посібників в бібліотеках університету); 

2.  План практичних занять (завдання на кожне заняття та на СРС, 
критерії оцінювання завдань та методів поточного контролю у 
робочій програмі); 

3. Завдання для самостійної роботи (завдання на опрацювання 
теоретичного матеріалу на основі навчального контенту у 
друкованому вигляді: вивчити, проаналізувати, розібрати, 
дослідити, тощо); 

4. Теми рефератів, завдання для РГР, передбаченої навчальним 
планом;  зразок розв’язання варіанту РГР; критерії оцінювання 
кожного завдання РГР 

5. Запитання до поточного контролю(задачі) 

6. Білети для семестрових екзаменів або завдання для письмових 
залікових робіт (з проставленням балів за кожне завдання; критерії 
оцінювання завдань у  робочій програмі); 

7.  Критерії оцінювання набутих знань і вмінь (у робочій програмі 
дисципліни). 

 

 

 

 

 

 



1. Навчальний контент  
 

План лекцій. 

Розділ 1. Фізичні фактори, що діють в біосфері. 

Тема 1. Поняття про біосферу. Шуми та вібрації. Класифікація фізики полів. 

Характеристика механізмів поглинання випромінювань Сонця. УФ-випромінювання. 

Санітарно-гігієнічні норми впливу УФ-випромінювання на людину. 

Тема 2. Електромагнітні поля радіодіапазону (ЕМП). Класифікація електромагнітних 

полів радіодіапазону. Природні та техногенні джерела ЕМП. Магнітне та електричне поля. 

Джерела електричних та магнітних полів. Біологічна дія ЕМП. Теплове випромінювання. 

Розділ 2. Радіоекологія, як самостійна наука. Виробництво енергії. 

Тема 1. Визначення фізичних характеристик іонізуючого випромінювання. Міграція 

радіонуклідів. Радіаційний фон. Техногенні джерела підвищення радіаційного фону. 

Біологічні ефекти радіаційного впливу на людину. 

Тема 2. Нетрадиційні джерел енергій. Вітроенергетика. Геліоенергетика. Вторинні 

енергетичні ресурси. Теплові насоси. Біоенергетика. 

Розділ 3. Радіаційна безпека. 

Тема 1. Забезпечення радіаційної безпеки. Природні та штучні джерела випромінювання. 

Шкідливість та небезпека джерела. Радіоактивність, основні поняття. 

Тема 2. Атомні станції (АС). Джерела випромінювання на АС. Радіаційний контроль на 

АС. Методи вимірювань. Ефекти іонізуючого випромінювання. Норми радіаційної безпеки.  

Розділ 4. Потоки енергії. Енергетичні системи.  

Тема 1. Виробництво енергії. Теплова ЕС. Гідроенергетика. Енергія вітру. Сонячна 

енергія. Перетворення енергії вітру. Баштові та модульні електростанції.  

Тема 2. Екологічний вплив енергетичних систем. Екологічний вплив ГЕС. 

Антропогенний вплив ТЕС. Роль енергії в розвитку суспільства. Енергія майбутнього. 
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2.  План практичних занять 

 

№ Назва теми Кількість 
годин 

джерело 
[1] 

джерело [2] 

1 Ефекти  іонізуючого 
випромінювання. 

3  1,2,4,7,11,12 

2 Визначення характеристик 
радіаційного впливу на людину. 

2  3,5,6,13,14,1
5 

3 Загальні відомості про звук.  2 12.6, 
12.7, 
12.30, 
12.31, 
12.32, 
12.37, 
13.1, 
13.2, 
13.4,13.
14, 

13.20 

 

4 Основні поняття радіоактивності 3 19.9,19.
37, 21.2, 
21.3, 
21.6, 
21.7, 
21.11,21
.21, 
21.31, 
21.37 

 

5 Загальні відомості про 
інфрачервоне випромінювання.  

2 2.136, 
2.137, 

15.21, 
15.23, 

15.30 

 



6 Електромагнітне поле 2 12.12, 
12.14, 
12.18, 
12.31, 
13.2 

 

7 Атомна енергія 2 19.4, 
19.6, 
20.1, 
20.2, 
20.7, 
20.56, 
20.77, 
20.31 

 

 Усього 16   

 

Жирним шрифтом відмічені домашні завдання. 

[1] Волькенштейн М.В. Биофизика: учебное пособие для вузов / Михаил 
Владимирович Волькенштейн . – Москва : Наука, 1981 . – 575 с. (52 
примірників в ЦНБ Харківського національного університету імені В.Н. 
Каразіна) 

[2]  Банк задач з дисципліни   « Радіоекологія енергетичних систем»  
(Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, сайт ) 

3. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

                                       Назва теми Кількіст
ь год. 

Джерело, параграф 

1 Вивичити : поняття про біосферу ,шуми та вібрації, 
класифікацію фізики полів, характеристику механізмів 
поглинання випромінювань  Сонця,УФ-випромінювання, 
санітарно-гігієнічні норми впливу УФ-випромінювання на 
людину 

11 [1]: л.2,л.3,л.4,л.18, 
[2] , [4], [6] [16] 

2 Проаналізувати електромагнітні поля радіодіапазону 
(ЕМП),класифікацію електромагнітних полів радіодіапазону, 

11 [1]: л.11, л,12, [4] , 
[6], [12], [16] 



 

 

4. Теми рефератів 
 

Перспективи розвитку зеленої енергетики 

Майбутнє сонячної енергетики в Україні 

Можливості розвитку вітроенергетики 

Біоенергетика, її стан та перспективи 

Алгоритм застосування теплових насосів 

природні та техногенні джерела ЕМП, магнітне та електричне 
поля, джерела електричних та магнітних полів, біологічну дію 
ЕМП, теплове випромінювання. 

3 Визначити фізичні характеристики іонізуючого 
випромінювання, міграцію радіонуклідів, радіаційний фон, 
техногенні джерела підвищення радіаційного фону, біологічні 
ефекти радіаційного впливу на людину. 

11 [1]: л.1,л.8,л.9, 

л.13,л.19, [5] , [6], 
[15],[16] 

4 Розібратись в нетрадиційних джерелах енергії, 
вітроенергетики, геліоенергетики, вторинних енергетичних 
ресурсах, теплових насосах, біоенергетиці. 

11 [1]: 
л.14,л.15,л.16,л.17, 
[9] , [13] 

5 Розібратись в забезпеченні радіаційної безпеки ,природних та 
штучних джерелах випромінювання, шкідливості та небезпеці 
джерела. Вивчити радіоактивність, основні поняття 

11 [1]: л.1,л.10, [7] , 
[10], [12] 

6 Проаналізувати атомні станції (АС),джерела випромінювання 
на АС, радіаційний контроль на АС ,методи вимірювань, ефекти 
іонізуючого випромінювання, норми радіаційної безпеки 

11 [1]: л.6,л.8, л.10, 
л.20, [3] , [11], [14] 

7 Розібратись в виробництві енергії, тепловій ЕС, 
гідроенергетиці,енергії вітру, сонячній енергії, перетворенні 
енергії вітру, баштових та модульних електростанцій. 

11 [1]: л.4, л.5, л.6, л.7 
,[8] , [9] [11], [13] 

8 Ознайомитись з екологічним впливом енергетичних систем, 
екологічним впливом ГЕС, антропогенним впливом ТЕС, роллю 
енергії в розвитку суспільства, енергієй майбутнього. 

11 [1]: л.5, л.6, л.7, л.9, 
[13]  

 Разом  88  



5. Запитання до поточного контролю  

Банк задач  до іспиту ( з розв’язанням) з дисципліни  

«Екологія нетрадиційних джерел енергії»  

 

1. Установить связь между интенсивностью излучения в единицах Дж/(м2·с), Вт/м2 и МэВ/(см2·с). 

Решение. 1 Вт = 1 Дж/с, потому Дж/(м2·с) = (Дж/с)/м2 = Вт/м2.  1 МэВ =       = 106·1,6·10-19 Кл·1В 

= 1,6·10-13 Кл·1В = 1,6·10-13 Дж (т.к. Кл·В = Дж), поэтому МэВ/(см2·с) = 1,6·10-13 Дж/(10–4м2·с) = 1,6·10-

9  Вт/м2. 

2. На рисунке приведена схема распада нуклида Co60: 

 

При  этом бета-частицы испускаются в 100 % случаев распада, соответственно, в 100 % случаев 

распадов испускаются фотоны с энергиями 1,17 и 1,33 МэВ. Сколько этот радионуклид с 

активностью в 1 ГБк испускает фотонов и бета частиц за 1 с? 

Решение. В соответствии со схемой распада, приведенной на рисунке, данный нуклид 

испускает за 1 с 1010 фотонов с энергией 1,17 МэВ, 1010 фотонов с энергией 1,33 МэВ,  0,69⋅105 

фотонов с энергией 2,13 МэВ и 1010 бета-частиц. 

3. В результате радиационного загрязнения образца радиоактивным изотопом Cs137 активность 

гамма-излучения составляла 5 Ки. Какая активность будет наблюдаться через 1 год (2 года, 3 

года, 4 года, 5 лет)? 

(Период полураспада для Cs137 составляет Т = 30,16 года).  



Решение. Уменьшение активности образца подчиняется экспоненциальному закону: Ct = 

C0·exp(–[0,693/T]·t), который называется законом радиоактивного распада. Здесь Ct – активность 

вещества по прошествии времени t, С0 – активность в начальный момент. Подставляя значение T = 30,16 

года; t = 1 год; С0 = 5 Ки, имеем: С1год = 5·exp(–0,693·1/30,16) Ки = 5·exp(–0,023) Ки.  Если под рукой нет 

калькулятора с операцией «EXP», то можно воспользоваться приближенным разложением 

экспоненты в ряд: exp(– x) ≈ 1 – x (для   x << 1), Тогда: С1год  ≈ 5·(1 – 0,023) = 5·0,977 = 4,885 Ки.  

Аналогично: С2год  ≈ 5·(1 – 2·0,023) = 4,770 Ки; 

  С3год  ≈ 5·(1 – 3·0,023) = 4,655 Ки; 

  С4год  ≈ 5·(1 – 4·0,023) = 4,540 Ки; 

  С5лет  ≈ 5·(1 – 5·0,023) = 4,425 Ки. 

4. Для населения установлен предел поглощенной дозы непрерывного рентгеновского и гамма-

излучения за год – 5 мЗв. Какая предельная мощность дозы может быть на стадионе в период 

проведения футбольного матча? 

Решение. Как известно, мощность дозы P – это амбиентный эквивалент дозы D, полученной за 

определенный период времени t. То есть Р = D / t. Считая, что в году t = 24·365 = 8760 часов, получим 

Р = 5 мЗв / 8760 час ≈      ≈ 0,00057 мЗв / час = 0,57 мкЗв / час – это предельная мощность дозы для 

населения. 

5. Какую дозу поглотил организм человека в течении 10 лет, если через органы дыхания в него 

попало 100 мкг изотопа Pu239 ? (Период полураспада Pu239 равен Т = 2.4·104 лет; считать, что 

при одном распаде выделяется энергия 5,1 МэВ; среднюю массу человека принять равной 75 

кг; 1 МэВ = 1,6·10-19 Дж). 
Решение.     Число радиоактивных ядер в 100 мкг изотопа 239Pu равно:

 ядер (здесь 6,02·1023 – число Авогадро; 239 – атомная 

маса Pu239). Число ядер Pu239, распавшихся за 10 лет, равно: 

17
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. Поглощенная доза составляет: 

0,816 Зв. 

6. По санитарным нормам допустимая плотность потока быстрых нейтронов составляет : 

.  Определить на каком минимальном расстоянии от источника, интенсивностью 

S = 106 n/с, можно работать без дополнительной защиты. 

Решение. Плотность потока нейтронов I(R) на расстоянии R от источника определяется 

соотношением :  Приравнивая I(R) и  находим искомое безопасное расстояние:  

 63 см = 0,63 м. 

7. Какова будет интенсивность моноэнергетического пучка гамма-квантов с начальной 

интенсивностью І0 = 108  см–2· с–1  и энергией        5 МэВ после прохождения пластины из 

алюминия толщиной 2 см в случае нормального падения? (Линейный коэффициент 

поглощения для Al равен  0,117 см–1). 

Решение.  Ослабление интенсивности ( I ) падающего пучка гамма-квантов в зависимости от 

толщины( х) слоя вещества описывается  соотношением: I(x) =  I0 e-μx, где – коэффициент линейного 

поглощения. Имеем:    I(x) =108·е-0,117·2 ≈ 108·(1 – 0,234) см–2· с–1  ≈ 7,76·107 см–2· с–1  . 

8. Точечный моноэнергетический источник гамма-квантов с энергией    10 МэВ и активностью А0 

= 1010 с–1 расположен в воде. Требуется определить мощность потока Р в единицах см–2· с–

1  на расстоянии R = 10 cм от источника. (Линейный коэффициент поглощения в воде равен  

0,0154 см–1). 

Решение. Если точечный источник гамма-излучения помещен в вещество, 

то на ослабление плотности потока моноэнергетических гамма-квантов влияет и 

взаимодействие с веществом, и увеличение расстояния: 
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Р(R) = А0 ·exp(-μR) /4πR2  = 1010·е-0,0154·10/4·3,14·102 ≈ 0,80·107·(1 – 0,154) ≈              ≈ 

6,73·106 см–2· с–1 . 

9. Рассчитать коэффициент отражения плоской звуковой волны на границе 

раздела сталь–алюминий. (Скорости звука: в алюминии CAl = 6400 м/с, в 

стали CSt = 6000 м/с; плотности: алюминий  ρAl = 2700 кг/м3, сталь ρSt = 

7800 кг/м3). 

Решение. Коэффициент отражения звука по давлению определяется 

формулой: 0,46. 

Здесь =  – волновое сопротивление стали, =  – волновое 

сопротивление алюминия. 

10.  Что произойдет в случае сложения двух плоских звуковых волн с 

одинаковыми частотами и разными амплитудами, идущих в одном 

направлении? 

Решение. Рассмотрим сложение колебаний, совершаемых в одном 

направлении. Пусть осциллятор совершает два одновременных колебания в 

одном направлении и одинаковой частоты ω0: x1=A1·cos(ω0t+a1) 

и x2=A·cos(ω0t+a2). 

При этом суммарное колебание координаты x(t) равно  x = x1 + x2. 

Результирующее колебание также можно записать в виде: x(t)= x1+x2 = 

= A·cos(ω0t+a). Частота результирующего колебания равна частоте 

складываемых колебаний, т. е. результирующее колебание также 

гармоническое. Амплитуда результирующего колебания 

     

 (1) 
а новую начальную фазу определить так: 
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Из формулы (1) следует, что амплитуда результирующего колебания 

существенно зависит от значения разности фаз начальных колебаний. Если 

разность фаз a1–a2 = 0, колебания находятся в фазе, и 

амплитуды A1 и A2 складываются  A = A1 +A2. Если же разность фаз равна ± 

π, то колебания находятся в противофазе, т.е. амплитуда результирующего 

колебания A = |A1 – A2|. 

11.  Как расшифровать аббревиатуру реактор «ВВЭР-1000»? 

Решение.  Реактор «ВВЭР-1000» означает «водо-водяной 

энергетический реактор» электрической мощностью 1000 МВт, где вода 

является и замедлителем, и теплоносителем. 

12.  Как расшифровать аббревиатуру реактор «РБМК-1000»? 

Решение.  Реактор «РБМК-1000» – это «реактор большой мощности 

кипящий» электрической мощностью 1000 МВт водо-графитовый (вода – 

теплоноситель, графит – замедлитель), в котором вода превращается в пар 

непосредственно в активной з зоне реактора. 

13.  Определить начальную активность А0 радиоактивного препарата I 

131 массой m = 0,5 мг, а также его активность А через время t =     = 

300 дней. Период полураспада I131 принять = 8 суток. 

Решение. Начальная активность  где  –  постоянная 

распада N0 – начальное число радиоактивных атомов;  где  - 

число Авогадро, M - молярная масса. Откуда, подставив значения, получим: 

2,3·1012 Бк.  

  Активность спустя время t; 

12 Бк.  
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14.  Оценить эквивалентную дозу, получаемую за счет внешнего гамма-
облучения за месяц нахождения на территории с уровнем 
поверхностной активности 137Cs 36 Ku/км2 .  

Решение. Переходной коэффициент от уровня поверхностной 
активности к эквивалентной дозе за счет внешнего гамма-облучения равен 
0,8 мЗв/год на 1 Кu/км2 . Следовательно, при уровне поверхностной 
активности 36 Кu/км2 эквивалентная доза за год составит 0,8·36 = 28,8 мЗв. 
Доза за месяц будет в 12 раз меньше 28,8 : 12 =  = 2,4 мЗв. 

15.  Сколько слоев половинного ослабления требуется, чтобы уменьшить 
интенсивность узкого пучка гамма-квантов в 100 раз?  

Решение. Закон ослабления узкого пучка гамма-квантов слоем 

вещества толщиной X: . По условию  = 100. Связь между 

линейным коэффициентом ослабления  и толщиной X1/2 слоя половинного 

ослабления  Отсюда  Имеем 

 . Величина это искомое число слоев половинного 

ослабления. С учетом этого  Перепишем окончательно в    виде: 

6,6. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 (10,10,20) 
 

1. Які речовини містяться у викидах електростанцій в процесі роботи 
 в залежності від виду палива ? 

2. Що таке активність радіоактивного елемента ?  
3. Встановити зв'язок між інтенсивністю випромінювання в одиницях  
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 Дж/(м2·с), Вт/м2 та МэВ/(см2·с). 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2 (10,10,20) 
 

1.  Що таке бета-випромінювачі та чим вони небезпечні ? 

2. У чому полягає складність при експлуатац. реактора на швидких нейтронах ? 

3. . В результаті радіаційного забруднення зразка радіоактивним ізотопом Cs137 

активність гамма-випромінювання становила 5 Ки. Яка активність 

спостерігатиметься через 1 рік ? 

(Період напіврозпаду для Cs137 становить Т = 30,16 року). 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 3 (10,10,20) 
 

1. Що відбувається при викиді тритію в навколишнє середовище ?  



2. Опишіть схему взаємодії ТЕС з навколишнім середовищем.  

3. Для населення встановлена межа поглиненої дози безперервного 

рентгенівського і гамма-випромінювання за рік - 5 мЗв. Яка гранична 

потужність дози може бути на стадіоні в період проведення футбольного 

матчу? 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4 (10,10,20) 
1.  У чому полягає небезпека забруднення біосфери плутонієм ? 

      2. Як сумарна потужність вітроенергетичних установок залежить від відстані  

 між ними?  

3.  Яку дозу поглинув організм людини на протязі 10 років, якщо через органи 

дихання в нього потрапило 100 мкг ізотопу Pu239? (Період полураспада 

Pu239 дорівнює Т = 2.4 · 104  років; вважати, що при одному роз-де 

виділяється енергія 5,1 МеВ; середню масу людини прийняти равної 75 кг; 1 

МеВ = 1,6 ·10-19  Дж ). 

Затверджено на засіданні кафедри фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології 
протокол №        від   «   »              2021 р. 
 
Завідувач кафедри_______  Кулик О.П.   Екзаменатор ____Пеліхатий М.М.                       
(підпис)                                                                               (підпис) 
         
 

 Харківський національний  університет  ім.  В. Н. Каразіна 
ННІ комп.фізики та енергетики 

 
Спеціальність  105 – «Прикладна фізика та наноматеріали»  
Спеціалізація «Фізика нетрадиційних енерготехнологій та фізичні аспекти екології»  
Семестр 2 ; форма навчання денна; 
рівень вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) ІІ (магістр) 



Навчальна  дисципліна   Екологія нетрадиційних джерел енергії 
  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5 (10,10,20) 
 

1. Як впливає викид в атмосферу вуглецю-14 на навколиш. середовище?  

2. Що таке вторинні енергетичні ресурси ?  
3.  Для населення встановлена межа поглиненої дози безперервного 
  рентгенівського і гамма-випромінювання за рік - 5 мЗв. Яка гранична 
  потужність дози може бути на стадіоні в період проведення футбольного  
  матчу? 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6 (10,10,20) 
1. Як криптон-85 впливає на атмосферу ? 

2 Опишіть загальний принцип роботи  вугільної електростанції.  

3 За санітарними нормами допустима щільність потоку швидких нейтронів 

становить: .  Визначити на якій мінімальній відстані від джерела, 

інтенсивністю S =106, можна працювати без додаткового захисту. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7 (10,10,20) 

 
1. У  чому небезпека використання ядерної енергетики при безпомилковій 

роботі її об’єктів ? 

2.  Як утворюються кислотні опади ? 

3.  Яка буде інтенсивність моноенергетичного пучка гамма-квантів з 

початковою інтенсивністю І0 = 108  см–2· с–1   і енергією 5 МеВ після 

проходження пластини з алюмінію завтовшки 2 см в разі нормального 

падіння? (Лінійний коефіцієнт поглинання для Al дорівнює 0,117 см–1). 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8 (10,10,20) 
 

1. Як змінюється якість води водосховищ, яку використовують ГЕС ? 

2. Які речовини утворюються при спалюванні вуглеводнів ?  

3. Точкове моноенергетичне джерело гамма-квантів з енергією 10 МеВ і 

активністю А0 = 1010 с–1 розташоване в воді. Потрібно визначити 

потужність потоку Р в одиницях см–2· с–1  на відстані R = 10 cм від джерела. 

(Лінійний коефіцієнт поглинання в воді дорівнює 0,0154 см–1). 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 9 (10,10,20) 

 
1. Які радіоактивні ізотопи інертних газів містяться в викидах АЕС  

 при нормальній роботі ?  

2. Які типи реакторів використовують для отримання теплової енергії від 

реакції поділу? 

3. Розрахувати коефіцієнт відображення плоскої звукової хвилі на межі 

розділу сталь-алюміній. (Швидкості звуку: в алюмінії CAl = 6400 м / с, в 

стали CSt = 6000 м / с; щільності: алюміній ρAl = 2700 кг / м3, сталь ρSt = 

7800 кг / м3). 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 10 (10,10,20) 

 
1. Які наслідки для біосфери викликають великі ГЕС ? 

2. З якою метою було створено реактор на швидких нейтронах ?  

3. Що станеться в разі складання двох плоских звукових хвиль з оди-

наково частотами і різними амплітудами, що йдуть в одному напрямку? 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 11 (10,0,20) 

 
1. За яким принципом має працювати космічна електростанція ? 

2. Які існують теплонасосні схеми ? 

3. В результаті радіаційного забруднення зразка радіоактивним ізотопом 

Cs137 активність гамма-випромінювання становила 5 Ки. Яка 

активність спостерігатиметься через 2 роки? 

          (Період напіврозпаду для Cs137 становить Т = 30,16 року). 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 12 (10,10,20) 
 

1. Що таке регенерація теплоти та навіщо вона застосовується ? 

2. Опишіть концепцію дії міліметрових хвиль на біологічний об’єкт. 

3.    В результаті радіаційного забруднення зразка радіоактивним ізотопом 

Cs137 активність гамма-випромінювання становила 5 Ки. Яка активність 

спостерігатиметься через  3 роки ? 

      (Період напіврозпаду для Cs137 становить Т = 30,16 року). 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 13 (10,10,20) 
 

1. За яких умов виникає фотоелектричний ефект ? 

2. Перелічіть основні недоліки теплових насосів. 

3.   В результаті радіаційного забруднення зразка радіоактивним 

ізотопом Cs137 активність гамма-випромінювання становила 5 Ки. Яка 

активність спостерігатиметься через  4 роки  ? 

       (Період напіврозпаду для Cs137 становить Т = 30,16 року). 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 14 (10,10,20) 

 
1. Охарактеризуйте структуру енергії, що виробляється в світі за типом 

енергоджерела. 

 2.   Як визначити повну енергію молекул ? 

3.   В результаті радіаційного забруднення зразка радіоактивним ізотопом 

Cs137       активність гамма-випромінювання становила 5 Ки. Яка активність  



спостерігатиметься через  5 років? 

      (Період напіврозпаду для Cs137 становить Т = 30,16 року). 
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7. Критерії оцінювання набутих знань і вмінь 
Знання студентів як з теоретичної, так і з практичної підготовки оцінюються за такими 

критеріями: 

– 4 бали – студент міцно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає зміст 
навчальної дисципліни, основні положення наукових першоджерел та рекомендованої 
літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання 
при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, 
демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок; 

– 3 бали – студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними аспектами з 
першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає його; має практичні 
навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але припускається 
певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або при аналізі 
практичного; 

– 2 бали – студент в основному опанував теоретичними знаннями навчальної 
дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо 
відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність 
стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у 
знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов’язувати їх із майбутньою діяльністю; 

– 1 бал – студент майже не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає наукових 
фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, 
відсутнє наукове мислення, практичні навички майже не сформовані. 

– 0 балів – знання як з теоретичної, так і з практичної підготовки за даним завданням 
виявити не вдається, невиконання завдання у разі відсутності на заняттях або під час СРС.  

 

Поточний контроль на практичних заняттях (лекціях): відповідь при усному опитуванні 
– 0,5  

балів;  розв’язання задачі на дошці – 1 бал; розв’язання задачі під час СРС – 1 бал. 

Розрахунково-графічна робота  – максимум 25 балів, реферат-15 балів.  

Загалом до 60 балів, по 7 балів за  розділами 1-2, по 8 балів за розділами 3-4. 



Підсумковий семестровий контроль – залік (до 40 балів): теоретичні питання: 10 *2=20 
балів, 

 задача – 20 балів. Необхідною умовою допуску студента до заліку з дисципліни є 
позитивний  

рейтинг за основними формами поточного та модульного контролю, але не менше 30 
балів.  

 

 

 

 

 

 
 

                                                    
 


