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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 

1 Ефекти  іонізуючого випромінювання. 3 

2 Визначення характеристик радіаційного впливу на людину. 2 

3 Загальні відомості про звук.  2 

4 Основні поняття радіоактивності 3 

5 Загальні відомості про інфрачервоне випромінювання.  2 

6 Електромагнітне поле 2 

7 Атомна енергія 2 

 Усього 16 

 

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

  



3. Завдання для самостійної роботи 

 

 

  

№ 

з/п 

                                       Назва теми Кількість 
год. 

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 

2 Проаналізувати електромагнітні поля радіодіапазону (ЕМП), 
класифікацію електромагнітних полів радіодіапазону, природні та 
техногенні джерела ЕМП, магнітне та електричне поля, джерела 
електричних та магнітних полів, біологічну дію ЕМП, теплове 
випромінювання. 

11 

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

11 

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

11 

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

11 

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

11 

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

11 

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

11 

 Разом  88 



4. Теми рефератів 
 

Перспективи розвитку зеленої енергетики 

Майбутнє сонячної енергетики в Україні 

Можливості розвитку вітроенергетики 

Біоенергетика, її стан та перспективи 

Алгоритм застосування теплових насосів   

 
 

5. Білети для семестрових екзаменів (заліків) 
 

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 № 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  

 Дж/(м2·с), Вт/м2 та МэВ/(см2·с). 
 
Затверджено на засіданні кафедри фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології 
Протокол  №        від   «    »              2021 р. 
 
Завідувач кафедри   Кулик О.П.      Екзаменатор ________ М.М. Пеліхатий  
    (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 № 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). 
 
Затверджено на засіданні кафедри фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології 
протокол №       від   «   »              2021 р. 
 
Завідувач кафедри_____________ Кулик О.П.      Екзаменатор ___________ М.М. Пеліхатий 
      (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 № 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? 
Затверджено на засіданні кафедри фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології 
протокол №        від   «   »              2021 р. 
 
Завідувач кафедри   Кулик О.П.   Екзаменатор ____________М.М. Пеліхатий 
   (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 № 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? 

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

 
Харківський національний  університет  ім.  В. Н. Каразіна 

ННІ комп.фізики та енергетики 
 

Спеціальність  105 – «Прикладна фізика та наноматеріали»  
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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). 
Затверджено на засіданні кафедри фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології 
Протокол    №       від   «   »              2021 р. 

сcм
 20

20
×

=
nI



 
Завідувач кафедри   Кулик О.П. Екзаменатор ____________ М.М. Пеліхатий  
   (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 № 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). 
Затверджено на засіданні кафедри фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології 
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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). 
 
Затверджено на засіданні кафедри фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології 
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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? 
Затверджено на засіданні кафедри фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології 
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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). 
Затверджено на засіданні кафедри фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології 
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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). 
Затверджено на засіданні кафедри фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології 
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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). 
Затверджено на засіданні кафедри фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології 
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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). 
    Затверджено на засіданні кафедри фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології 
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6. 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.  

 

 

 

  


