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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни “ Зміна властивостей матеріалів під опроміненням” 
складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми 
підготовки  
 
___________бакалавра__________________________  
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 
 
спеціальності  _____________________________________________________ 
 
спеціалізації 
__________________________________________________________________________ 

 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка фахівців із напрямку 
105 "Прикладна фізика та наноматеріали "  по вивченню основ фізики радіаційних 
пошкоджень та впливу еволюції дефектів на стан матеріалів енергетичних пристроїв. 

 
1.2. 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. 

 
 1.3. Кількість кредитів – 5. 

 
1.4. Загальна кількість годин – 150. 

  
1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 
Нормативна / за вибором 

 
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 
4-й -й 

Семестр 
8-й -й 

Лекції 
24 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 
 24 год.  год. 

Лабораторні заняття 
 год.  год. 

Самостійна робота 
102 год.  год. 

Індивідуальні завдання  
год. 
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1.6. Заплановані результати навчання: 
студенти мають досягти таких результатів навчання: 
 

Знати: сучасний стан фізики радіаційних пошкоджень та радіаційного матеріалознавства; 
методи розрахунку пошкоджень; залежність фізичних явищ, які викликають деградацію 
матеріалів від умов та виду опромінення. Термінологію, що стосується основних понять 
нетрадиційної енергетики, умов  виникнення енергії нетрадиційних джерел ,кількісних та 
якісних характеристик даних джерел енергії, розподілу їх енергетичного потенціалу, 
використання нетрадиційних джерел в світі та в Україні. 
 

Вміти: проводити оцінку радіаційного пошкодження матеріалів енергетичних пристроїв, 
застосовувати  отримані  знання з  метою сприяння  поліпшення  екологічного стану 
довкілля, що  дозволяє зменшити ризики захворювання людини, орієнтуватися в 
порівняльному аналізі застосування матеріалів у різних умовах опромінення, застосовувати 
отримані знання на практиці. 

 
2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Ядерні пристрої, їх використання, переваги та недоліки.  

Тема 1.  Ядерні пристрої та ядерна енергетика. 
Зміст. 
Розвиток ядерної енергетики у світі.  
Схема ядерніх енергетичнх установок, їх загальна характеристика.  
 
Тема 2.  Вплив ядерної енергетики на довкілля. 
Зміст. 
Проблема зменшення рівня СО2 в світі. Аварії в Чорнобилі та Фукусімі. Проблеми 
поховання ядерних відходів.  Радіаційна безпека. 
  
Розділ 2. Опромінення матеріалів та створення радіаційних дефектів.  

Тема 1. Види опромінювання, їх характеристика та радіаційні пошкодження.  

Зміст. 
 Нейтронне опромінення, опромінення гамма квантами та електронами, важкими та 
легкими іонами.  Види втрат енергії іоном при проходженні в твердому тілі.  Залежність 
втрат від енергії іонів. 
 
Тема 2. Вплив опромінювання на вузли енергетичних пристроїв.  
Зміст. 
Схема ядерніх енергетичнх установок, їх загальна характеристика. Огляд фізичних явищ 
виникаючих у енергетичних пристроях під опроміненням. 
 

Тема 3. Створення первинних радіаційних дефектів у матеріалах. 
Зміст. 
Створення первинних радіаційних пошкоджень, пари Френкеля. Каскади атом-атомних 
зіткнень. Первинно вибитий атом. Каскадна функція та її розрахунки. 
 

Тема 4.   Взаємодія радіаційних крапкових дефектів з лінійними та обємними дефектами у 
твердих тілах під опромінюванням.  
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Зміст. Вакансії та міжвузельні атоми. Характеристики крапкових дефектів. Пружні 
моделі крапкових дефектів. Поняття ділатаційного об’єму. Взаємодія крапкових дефектів 
з дислокаціями та порами.  
 
Розділ 3. Фізичні явища в матеріалах викликані опромінюванням. 

Тема 1. Агрегація радіаційних дефектів.  
Зміст. 
Дифузія крапкових дефектів. Модель випадкових блукань. Агрегація дефектів. Зв'язок 
дифузії дефектів зі зміною фазового та структурного складу матеріалів 
 

Тема 2.  Утворення плоских та об’ємних дефектів під опромінюванням.  
Зміст. Утворення дислокацій та пор під опроміненням. Взаємодія крапкових дефектів з 
дислокаціями. Поняття преферансу дислокацій.  
 
Тема 3. Радіаційно-стимульована дифузія. 
Зміст. 
Фізичні явища що призводять до прискорення дифузії в опроміненних матеріалах. 
Температурна  залежність дифузії у твердому тілі під опроміненням, її залежність від 
швидкісті створення дефектів. 
 
Тема 4. Радіаційне розпухання під опроміненням. 
Зміст. 
 Огляд фізичних явищ виникаючих у твердому тілі під опроміненням що призводять до 
радіаційного розпухання. Температурна та дозова залежність розпухання. Фізичні моделі 
розпухання. 
 
 Тема 5. Радіаційна повзучість під опроміненням.  
Зміст. Фізичні механізми радіаційна повзучісті.  Дозові та енергетичні залежності.  
 
Тема 6. Радіаційне зміцнення під опроміненням. 
Зміст.  Фізичні механізми радіаційного зміцнення.  Дозові та енергетичні залежності 
радіаційного зміцнення. 
 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. 

р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Розділ 1. Ядерні пристрої, їх використання, переваги та недоліки. 

Тема 1.  Ядерні 
пристрої та ядерна 
енергетика. 

12 2 2   8       

Тема 2. Вплив 
ядерної енергетики 
на довкілля. 

12 2 2   8       

Разом за розділом 1 24 4 4   16       
Розділ 2. Опромінення матеріалів та створення радіаційних дефектів. 

Тема 1.  Види 
опромінювання, їх 

12 2 2   8       
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характеристика та 
радіаційні 
пошкодження. 
Тема 2. Вплив 
опромінювання на 
вузли енергетичних 
пристроїв.  

12 2 2   8       

Тема 3. Створення 
первинних 
радіаційних 
дефектів у 
матеріалах. 

12 2 2   8       

Тема 4. Взаємодія 
радіаційних 
крапкових дефектів 
з лінійними та 
обємними 
дефектами у 
твердих тілах під 
опромінюванням. 

12 2 2   8       

Разом за розділом 1 48 8 8   32       
Розділ 3. Фізичні явища в матеріалах викликані опромінюванням. 

Тема 1. Агрегація 
радіаційних 
дефектів. 

13 2 2   9       

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

13 2 2   9       

Тема 3. Радіаційно-
стимульована 
дифузія. 

13 2 2   9       

Тема 4. Радіаційне 
розпухання під 
опроміненням. 

13 2 2   9       

Тема 5. Радіаційна 
повзучість під 
опроміненням. 

13 2 2   9       

Тема 6. Радіаційне 
зміцнення під 
опроміненням. 

13 2 2   9       

Разом за розділом 2 78 12 12   54       
Усього годин  150 24 24   102       

 
4. Теми практичних  занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Ядерні пристрої та ядерна енергетика. 2 
2 Вплив ядерної енергетики на довкілля. 2 
3 Види опромінювання, їх характеристика та радіаційні 

пошкодження. 
2 
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4 Вплив опромінювання на вузли енергетичних пристроїв. 2 
5 Створення первинних радіаційних дефектів у матеріалах. 2 
6 Взаємодія радіаційних крапкових дефектів з лінійними та 

обємними дефектами у твердих тілах під опромінюванням. 
2 

7 Агрегація радіаційних дефектів. 2 
8 Утворення плоских та об’ємних дефектів під опромінюванням. 2 
9 Радіаційно-стимульована дифузія. 2 
10 Радіаційне розпухання під опроміненням. 2 
11 Радіаційна повзучість під опроміненням. 2 
12 Радіаційне зміцнення під опроміненням. 2 
 Разом   24 

 
5. Завдання для самостійної робота 

 

№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
годин 

1 Вивчити ядерні пристрої та ядерну енергетику. 8 
2 Опрацювати вплив ядерної енергетики на довкілля. 8 
3 Вивчити види опромінювання, їх характеристика та радіаційні 

пошкодження. 
8 

4 Розібратися з вплив опромінювання на вузли енергетичних 
пристроїв. 

8 

5 Вивчити створення первинних радіаційних дефектів у матеріалах. 8 
6 Проаналізувати взаємодію радіаційних крапкових дефектів з 

лінійними та обємними дефектами у твердих тілах під 
опромінюванням. 

8 

7 Опрацювати агрегацію радіаційних дефектів. 9 
8 Розібратися з утворенням плоских та об’ємних дефектів під 

опромінюванням. 
9 

9 Вивчити механізми радіаційно-стимульованої дифузії. 9 
10 Проаналізувати радіаційне розпухання під опроміненням. 9 
11 Розібратися з механізмами радіаційної повзучісті під 

опроміненням. 
9 

12 Проаналізувати радіаційне зміцнення під опроміненням. 9 
 Разом   102 

 

6. Індивідуальні завдання 

____ 
 

7. Методи навчання 

Лекційні заняття проводяться методом лекції та розповіді-дискусії і передбачають  
можливість використання електронних засобів навчання. Практичні заняття проводяться 
методами репродуктивним і проблемного викладу шляхом обговорення теоретичних 
положень дисципліни і розв’язання задач. Основною метою практичних занять є розвиток 
навичок практичного застосування і закріплення теоретичного матеріалу.  

 

8. Методи контролю 

Система рейтингових балів та критерії оцінювання: 
1.  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 
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правильну відповідь студент отримує 1 бал. Відсутність студента на занятті або 
невиконання експрес-контролю приносить студенту 0 балів. 

2.  Контрольна робота (загальний ваговий бал - 40) Складається з 4 завдань 
Максимальна кількість балів за КР 10*4=40 балів. 

Критерії оцінювання: 
a) Повністю правильно виконане завдання оцінюється в 10 балів; 
b) Завдання виконане з несуттєвими помилками оцінюється в 8 бали (незначні 

помилки в арифметичних розрахунках); 
c) Часткове виконане завдання оцінюється в 5 бали (правильно обрана логіка 

рішення але грубі помилки в розрахунках); 
d) Часткове виконане завдання оцінюється в 2 бали (правильно обрана логіка 

рішення, зовсім відсутні розрахунки); 
e) Неправильно виконане завдання оцінюється в 0 балів. 
Якщо студент отримав оцінку менше 10 балів за КР, то він зобов’язаний переписати 

цю роботу, але не більше двох разів.  
3.  Екзамен (ваговий бал - 40). Необхідною умовою допуску студента до заліку 

з дисципліни є позитивний рейтинг з усіх форм семестрової атестації (позитивний рейтинг 
з КР та експрес-контролю), але не менше 30 балів.  

На екзамені студент отримує два теоретичних питання.  
Критерії оцінювання: 
- Теоретичні питання оцінюються в 20 балів кожен, при неповній або частково 

помилковій відповіді – 10 балів, при відсутності відповіді – 0  балів.  
Форма підсумкового контролю знань – екзамен.   

 

                             9. Схема нарахування балів 

 
Поточний контроль, самостійна робота, індивід.завдання 

Екзамен Сума 
Розділ 1 Розділ 2 Розділ 2 

Контроль-
на робота 

Разом 

Т1-Т2 
 

Т1-Т4 
 

Т1-Т6 
 

     одна    

 До 7 балів До 7 балів До 6 балів 40 60 40 100 
Т1, Т2 ...  – теми розділів. 
 
-експрес-контроль під час аудиторних занять: 20  балів; 
 
-виконання контрольної роботи : 40 балів ( розділ 1,2); 
- екзамен  - 40 балів. 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для чотирирівневої шкали  
оцінювання 

Для дворівневої шкали 
оцінювання 

90 – 100 відмінно   
 

зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
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10. Рекомендована література 

Основна література 

1. К. Лейман Взаимодействие излучения с твердім телом и образование єлементарніх 
дефектов, М. Атомиздат 1979, 296 с. 

2. М. Томпсон Дефекты и радиационные повреждения в кристаллах, М. Мир 1971, 367 с. 
3. Р. Кан Физическое металловедение М. Мир 1987 т. 1 333 с. 
4. Р. Кан Физическое металловедение М. Мир 1987 т. 2 623 с. 
5. Р. Кан Физическое металловедение М. Мир 1987 т. 3 663 с. 

 
 

 
Допоміжна література 

1. Е, Х. Оцуки  Взаимодействие заряженных частиц с твердыми телами,  М. Мир 1985, 
278 с. 

2. Дж. Хирт, И. Лоте Теория дислокаций, М.:Атомиздат, 1972.- 600 с. 
 
 

10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 

 
1. Веб-ресурси кафедри, мережа інтернет. 


