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ВСТУП 

 Програма навчальної дисципліни «Фізична екологія» складена   

 відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «Прикладна фізика 

нетрадиційної енергетики» 

Другий рівень , магістр  

           спеціальності (напряму) 105. «Прикладна фізика та наноматеріали»  

           спеціалізації  «Фізика нетрадиційних енерготехнологій та фізичні аспекти екології»   

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Предметом вивчення навчальної дисципліни є вплив фізичних факторів на 

екологічні системи та людину: 

- фізичні фактори, що діють у біосфері; 

-загальні процеси переносу енергії у біосфері. 

 

Метою викладення загальних основ закономірностей впливу різних фізичних факторів 

на екологічні системи та людину.  

 

 1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є : надати студенту основи сучасних 

знань данної  галузі науки та прищепити розуміння практичної значущості досліджень з 

фізичної       екології. Формування у студентів сучасного світогляду на екологічні проблеми 

стану довкілля. 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: шляхи дії різних 

фізичних факторів на людину та екологічні системи. Ці знання можна буде використовувати 

при екологічні оцінці нової техніки та виробництв, а також при розробці правил користування 

новою технікою та технологічними процесами та удосконалення існуючих норм. 

         Студент повинен вміти: працювати з науковою літературою, самостійно проводити 

літературний пошук, та робити адекватні висновки з отриманої інформації, використовувати 

отримані знання для вирішення конкретних завдань з оцінки впливу на людину та довкілля 

фізичних екологічних факторів. 

 1.3. Кількість кредитів – 4 

1.4. Загальна кількість годин – 120 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

Нормативна / за вибором 

 

Денна форма навчання 

Рік підготовки 
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-й 1-й 

Семестр 

-й 10-й 

Лекції 

 год. 16 год. 

Практичні, семінарські заняття 

 год. 16 год. 

Лабораторні заняття 

 год.  год. 
Самостійна робота 

 год. 88 год. 

Індивідуальні завдання  

год. 
 

1.6. Заплановані результати навчання: 

 

– студенти мають знати сучасні системи енергозабезпечення, принципи їх роботи; 

– вміти застосовувати отримані знання з метою сприяння поліпшення екологічного  

стану  довкілля, що дозволяє зменшити ризики захворювання людини. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Фізичні фактори, що діють у біосфері.  

 

Тема 1. Фізичні фактори, що діють у геосферах. Предмет фізичної екології. Поняття про 

геосфери. Класифікація фізичних полів. Класифікація випромінювань Сонця. Характеристики 

поглинання випромінювань Сонця атмосферою. Періодичність сонячної активності. Роль УФ - 

випромінювання у біологічних процесах та санітарно - гігієнічні норми впливу УФ- 

випромінювань на людину. Засоби захисту від шкідливого впливу УФ - випромінювань. 

 

Тема 2. Електромагнітні поля радіодіапазону, магнітне та електричне поле. Класифікація 

електромагнітних полів (ЕМП) радіодіапазону. Природні та техногенні джерела ЕМП 

радіодіапазону. Загальні відомості про магнітне та електричне поле. Одиниці вимірювання 

магнітного та електричного полів. Природні та техногенні джерела магнітного та електричного 

полів. Біологічна дія електромагнітних полів та їх вплив на здоров'я людини. Норми, що 

регламентують вплив ЕМП на людину. 

 

Тема 3. Іонізуюче випромінювання. Загальні відомості про іонізуюче випромінювання. 

Природні та техногенні джерела іонізуючих випромінювань. Біологічна дія іонізуючих 

випромінювань. Медичні аспекти дії іонізуючих випромінювань. Норми допустимого рівня 

іонізуючого опромінювання людини та засоби захисту. Проблема радіоактивного забруднення 

навколишнього середовища та засоби її вирішення. 

 

Тема 4. Звук та шум. Загальні відомості про звук. Загальні відомості про ударну хвилю. 

Одиниці вимірювання звуку. Техногенні джерела шуму. Біологічна дія шуму. Норми 

допустимого рівня та засоби зниження шуму. Вібрації та їх вплив на людину. Визначення 

поняття вібрація. Способи вимірювання вібрацій. Джерела вібрації. Наслідки впливу вібрацій 

на людину. Засоби захисту від вібрацій. 
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Розділ 2. Загальні процеси переносу енергії у біосфері. 

 

Тема 1. Випромінювання Сонця та фізичні процеси в геосферах. Проникність атмосфери для 

інфрачервоного випромінювання. Явища поглинання та випромінювання у атмосфері та в 

океані.  

 

Тема 2. Тепловий баланс Землі, окремо океану, атмосфери та суші. Роль випромінювання Сонця 

у біосферних процесах. Процеси переносу тепла та баланс глобального переносу енергії у 

біосфері. Теплові забруднення та їх небезпека. 

 

  

 

 

 

3.Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів та  тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

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 

21 3 3     15          

Тема 2. 

Електромагнітні поля 

радіодіапазону, 

магнітне та 

електричне поле. 

Класифікація 

електромагнітних 

полів (ЕМП) 

радіодіапазону. 

Природні та 

техногенні джерела 

ЕМП радіодіапазону. 

Загальні відомості про 

магнітне та 

електричне поле. 

Одиниці вимірювання 

магнітного та 

електричного полів. 

Природні та 

21 3 3     15          
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техногенні джерела 

магнітного та 

електричного полів. 

Біологічна дія 

електромагнітних 

полів та їх вплив на 

здоров'я людини. 

Норми, що 

регламентують вплив 

ЕМП на людину. 

Тема 3. Іонізуюче 

випромінювання. 

Загальні відомості про 

іонізуюче 

випромінювання. 

Природні та 

техногенні джерела 

іонізуючих 

випромінювань. 

Біологічна дія 

іонізуючих 

випромінювань. 

Медичні аспекти дії 

іонізуючих 

випромінювань. 

Норми допустимого 

рівня іонізуючого 

опромінювання 

людини та засоби 

захисту. Проблема 

радіоактивного 

забруднення 

навколишнього 

середовища та засоби 

її вирішення 

21 3 3   15       

Тема 4. Звук та шум. 

Загальні відомості про 

звук. Загальні 

відомості про ударну 

хвилю. Одиниці 

вимірювання звуку. 

Техногенні джерела 

шуму. Біологічна дія 

шуму. Норми 

допустимого рівня та 

засоби зниження 

шуму. Вібрації та їх 

вплив на людину. 

Визначення поняття 

вібрація. Способи 

вимірювання вібрацій. 

Джерела вібрації. 

Наслідки впливу 

вібрацій на людину. 

21 3 3   15       
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Засоби захисту від 

вібрацій. 

Разом за розділом 1 84 12  12     60          

Розділ 2. Розділ 2. Загальні процеси переносу енергії у біосфері. 

Тема 1. 

Випромінювання 

Сонця та фізичні 

процеси в геосферах. 

Проникність 

атмосфери для 

інфрачервоного 

випромінювання. 

Явища поглинання та 

випромінювання у 

атмосфері та в океані. 

18 2  2     14          

Тема 2. Тепловий 

баланс Землі, окремо 

океану, атмосфери та 

суші. Роль 

випромінювання 

Сонця у біосферних 

процесах. Процеси 

переносу тепла та 

баланс глобального 

переносу енергії у 

біосфері. Теплові 

забруднення та їх 

небезпека. 

18 2 2     14          

Разом за розділом 2 36 4  4     28          

Усього годин 120 16 16     88          
 

 

 
4. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1 

Роль ультрафіолетового (УФ) - випромінювання у біологічних 

процесах та санітарно - гігієнічні нормативи впливу УФ- 

випромінювань на людину. Засоби захисту від шкідливого впливу 

УФ - випромінювань. 

2 

2 
Медична та біологічна дія електромагнітних хвиль. Данні 

епідеміологічних досліджень про вплив ЕМП на стан здоров'я. 

1 

3 Норми, що регламентують вплив ЕМП радіодіапазону на людину. 1 

4 
Біологічна дія магнітного та електричного полів. Норми 

допустимого рівня магнітного та електричного полів. 

1 

5 
Біологічна дія іонізуючого випромінювання. Норми допустимого 

рівня іонізуючого опромінювання та засоби захисту людини. 

1 

6 Біологічна дія шуму та вібрації. 1 

7 
Процеси переносу тепла та баланс глобального переносу енергії у 

атмосфері. 

1 

8 Проблема захисту атмосфери від техногенних впливів. 1 

9 
Вплив випромінювання мобільного телефону на стан здоров'я 

людини. 

1 

10 Вплив випромінювання телевеж на стан здоров'я людини за 1 
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даними епідеміологічних спостережень. 

11 Техногенні джерела ЕМП радіодіапазону. 1 

12 Біологічна дія шуму та вібрації 1 

13 Епідеміологічні методи дослідження фізичних факторів 1 

14 
Природне магнітне поле Землі. Вплив коливань магнітного поля 

Землі на стан здоров'я людини 
2 

 Разом 16 

 

 
5. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Назва теми (вид, зміст самостійної роботи) Кількість 

годин 

1 Ефекти опромінення електромагнітними полями внаслідок виконання 

професійних обов'язків на стан здоров'я людини. 

4 

2 Санітарні норми, що регламентують вплив ЕМП радіодіапазону на людину. 4 

3 Санітарно - гігієнічні нормативи впливу УФ- випромінювань на людину. 

Засоби захисту від шкідливого впливу УФ - випромінювань. 

4 

4 Залежність інтенсивності УФ випромінювання у сонячному світлі біля 

поверхні землі віл широти місця та сезону року. 

4 

5 Данні епідеміологічних досліджень про зв'язок рівню УФ опромінювання з 

захворіннями шкіри. 

4 

6 Данні епідеміологічних досліджень про зв'язок рівню УФ опромінювання з 

захворіннями очей. 

4 

7 Санітарно - гігієнічні норми допустимого рівня інтенсивності іонізуючого 

опромінювання. 

4 

8 Засоби захисту від іонізуючого випромінювання. 4 

9 Природні джерела іонізуючих випромінювань. 4 

10 Сучасний стан забруднення території України радіонуклідами. 4 

11 Техногенні джерела іонізуючих випромінювань. 4 

12 Проблема радіоактивного забруднення навколишнього середовища та засоби 

її вирішення. 

4 

13 Санітарно - гігієнічні норми допустимого рівня інтенсивності магнітного та 

електричного полів. 

4 

14 Техногенні джерела шуму та вібрації. Норми допустимого рівня та засоби 

зниження шуму та вібрації. 

4 

15 Процеси переносу тепла та баланс глобального переносу енергії у біосфері. 4 

16 Теплові забруднення та їх небезпека. 4 

17 Лабораторні методи тестування біологічної дії фізичних факторів, що діють у 

біосфері. 

4 

18 Методи визначення дії фізичних факторів на клітинному рівні. 4 

19 Методи визначення дії фізичних факторів на ядро клітини людини (практична 

робота). 

4 

20 Методи визначення дії фізичних факторів на проникність мембран клітин 

людини (практична робота). 

6 

21 Періоди сонячної активності та їх вплив на здоров'я людини. 6 

 Разом  88 

 

 

 

 



9 

 

 

 

6. Методи контролю 

На заняттях (60 балів)-оперативний контроль та опитування студентів, проведення 

розрахунково-графічної роботи , яка складається з 3-х завдань та написання реферату (згідно з 

РНП).  

Підсумковий ( 40 балів)- залік. 

Критерії оцінювання знань студентів  

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.  
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7. Розподіл балів (%), які отримують студенти 

 

Поточний контроль,  самост.робота   та ін.  

Розділ 1 

 

 

Розділ 2 

РГР,реферат, 

передбачені 

навчальним 

планом 

Разом 

 

 

Залік 
Всього 

Т1 Т2 Т1 Т2 Т1 Т2 
 

40 
60 

 

40 100 
3 3 3 3 

 

4 

 

4 

Т1, Т2 – теми розділів 

 

 

 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів (%) за всі види навчальної діяльності 

протягом семестру 
Оцінка для заліку 

90 – 100 

зараховано 
70-89 

50-69 

1-49 не зараховано 

 

8. Рекомендоване методичне забезпечення 

Базова література 
 

1. Чечкин С.А. «Основы геофизики, Ленинград, «Гидрометеоиздат» 1999, 288с. 

2. Білоус Д.А. Радиация, біосфера, технология. Санкт-Петербург. 2004. 448 с. 

3. Куклев Ю.И. Физическая экология, Москва, Высшая школа, 2001, 357 с. 

4. Чуян Е.Н., Темурьянц Н.А., Московчук О.Б. и др. Физиологические механизмы 
биологических эффектов низкоинтенсивного ЭМИ КВЧ.- Симферополь.- ЧП «Элиньо».- 
2003.- 448 с. 

5. Девятков Н.Д., Голант М.Б., Бецкий О.В. Миллиметровые волны и их роль в процессах 
жизнедеятельности. Москва.- 1991.- «Радио и связь».- 169 с. 

6. Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь. Москва.- «Мысль» 1976. 

7. Доронин Ю.П. Взаимодействие атмосферы и океана. Ленинград.-«Гидрометеоиздат».- 
1981.- 288 с. 
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Допоміжна література 

1. Мэннинг У. Дж., Федер У. А. Биомониторинг загрязнения атмосферы с помощью растений / 

Под ред. JI. М Филлиповой. – JL: Гидрометеоиздат, 1985. – 143 с. 

2. Программа действий. Повестка дня на XXI век. Материалы конференции в Рио–де–Жанейро, 

1993. 

3. Monitoring water quality in the future. Vol. 5. Organizational accepts. Delft, the Netherlands, May, 

1995. 

4. Management of Transboundary Waters in Europe. Convention on the Protection and Use of 

Transboundary Watercourses and International Lakes. 22–25 September 1997 Mrzezyno, Poland. 

5. Nutrient Balances for Danube Countries. Project EU/AR/102A/91. Danube Applied Research 

Program/ Final Report. 07.07.1997. 

6. Ozenda P. La cartographie ecologique // Acta geogr., 1978. – № 34. – P. 29 – 38. 

7. Robinson A. H., Morrison J. L., Muehrke P. C., Kimerling A. J., Guptill S. C. Elements of 

Cartoraphy. – 6 ed. John Willey &Sons, INC., 1995. 

8. Taylor D. R. F. A conceptual basis for cartography / new directions for the information era. 

Cartographica. Vol. 28, 1991,–№4.–P. 1–8. 

Інформаційні ресурси 

1. http//www.ecoline.ru/mc/books/man/indekx.html 

2. http://www.menr.gov.ua 


