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.Пеліхатий М.М., д.ф.-м.н., проф.. 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  

вивчення фізичних основ екології радіоекології, нетрадиційних 

джерел енергії та атомної енергетики, а також екології 

енергетичних систем. 

 1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є 

забезпечення у студентів знань та розумінь фізичних процесів, 

які характеризують роботу енергетичних установок, 

формування у студентів сучасного світогляду на екологічні 

проблеми стану довкілля. 

Очікувані результати навчання. 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. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

 Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 

Назва теми (вид, зміст самостійної роботи) Кількість 

годин 

1 Поняття про біосферу. Шуми та вібрації. 4 



Класифікація фізики полів. 

Характеристика механізмів поглинання 

випромінювань Сонця. УФ-

випромінювання. Санітарно-гігієнічні 

норми впливу УФ-випромінювання на 

людину 

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 

6 

3 Визначення фізичних характеристик 

іонізуючого випромінювання. Міграція 

радіонуклідів. Радіаційний фон. 

Техногенні джерела підвищення 

радіаційного фону. Біологічні ефекти 

радіаційного впливу на людину 

8 

4 Нетрадиційні джерел енергій. 

Вітроенергетика. Геліоенергетика. 

Вторинні енергетичні ресурси. Теплові 

насоси. Біоенергетика 

6 

5 Забезпечення радіаційної безпеки. 

Природні та штучні джерела 

випромінювання. Шкідливість та 

небезпека джерела. Радіоактивність, 

основні поняття 

4 

6 Атомні станції (АС). Джерела 

випромінювання на АС. Радіаційний 

контроль на АС. Методи вимірювань. 

Ефекти іонізуючого випромінювання. 

Норми радіаційної безпеки 

6 

7 Виробництво енергії. Теплова ЕС. 

Гідроенергетика. Енергія вітру. Сонячна 

енергія. Перетворення енергії вітру. 

Баштові та модульні електростанції 

8 

8 Екологічний вплив енергетичних систем. 

Екологічний вплив ГЕС. Антропогенний 

вплив ТЕС. Роль енергії в розвитку 

суспільства. Енергія майбутнього 

6 
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Методи контролю результатів навчання5.   На заняттях – 

оперативний контроль та опитування студентів (60 балів), 



проведення контрольних робіт (40 балів). Підсумковий – залік. 

 

Мова викладання. державна 

 

 
 

 

 

 


