
Захист від енергетичних забруднень 

 

Тип дисципліни: 

вибіркова  

Семестр: 

восьмий  

Обсяг дисципліни: 

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 16, практичні – 

16. 

Лектори: 

канд. тех. наук, доцент Сеньків В.М. 

Результати навчання: 

– розуміти основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля та 

природокористування;  

– використовувати принципи управління, на яких базується система екологічної безпеки; 

– розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із застосуванням 

загальноприйнятих та/або стандартних підходів та міжнародного і вітчизняного досвіду;  

– уміти прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на навколишнє 

середовище;  

– демонструвати навички впровадження природоохоронних заходів та проектів. 

Спосіб навчання: 

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

– хімія,  

– фізика,  

– вища математика, 

– техноекологія,  

– загальна екологія. 

Зміст навчальної дисципліни: 

Природа іонізуючих випромінювань. Види іонізуючих випромінювань (альфа-, бета-, гама-

випромінювання, рентгенівське випромінювання, потік нейтронів), їх характеристики, види 

радіоактивних перетворень. Поняття критичного органа і критичної групи населення. Оцінка 

поглинених доз опромінення. Індивідуальна та колективна доза опромінення. Біологічна дія 

іонізуючого випромінювання. Мутагенна дія іонізуючого випромінювання. Вплив 

радіонуклідів на рослини. Вплив радіонуклідів на тварин. Вплив радіоуклідів на людину. 

Норми радіаційної безпеки та їх застосування. Контрзаходи в умовах радіаційних аварій. 

Контрзаходи підчас аварії на ЧАЕС. Закон України “Про використання ядерної енергії та 

радіаційну безпеку”. Радіоекологічна експертиза ядерних об’єктів. Контрзаходи щодо 

радонового опромінення. Електромагнітне забруднення. Вплив акустичного та вібраційного 

забруднення на людину. Захист навколишнього середовища від механічних і акустичних 

коливань. Захист від електромагнітних полів та випромінювань. 
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Форми та методи навчання: 

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання: 

– поточний контроль: виконання практичних робіт, виконання контрольних робіт; 

– підсумковий контроль: залік у восьмому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: 

українська. 

Кафедра: 

екології та географії. 


