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Передмова 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни 

«Радіоекологія з основами радіобіології» є формування 

теоретичних знань та практичних навичок, які забезпечують  

формування цілісних (системних) знань про радіацію на  різних 

ієрархічних рівнях: локальному, регіональному, державному, 

глобальному. Вивчення дисципліни забезпечує набуття 

компетентностей: 

 - вміння виявляти джерела забруднення довкілля; вести 

радіоекологічний моніторинг; організовувати агропромислове 

виробництво на забруднених радіонуклідами територіях; 

- здатність прогнозувати рівні забруднення 

сільськогосподарської продукції та сумарні ефективні 

еквівалентні дози опромінення людини.  

Дані методичні вказівки наводять перелік питань самостійного 

опанування в межах модулів та список рекомендованої 

літератури. Для кожного зі змістових модулів наводяться 

приклади рівневих тестових завдань, за якими проходять 

проміжні підсумкові форми контролю.  
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М О Д У Л Ь  1 

 

Перелік питань для самостійного вивчення 
 

 

1. Історія розвитку та становлення радіоекології як науки. 

2. Предмет, об’єкт та методи  дослідження в  радіоекології. 

3. Основні завдання науки радіоекології. 

4. Явище радіоактивності та його фізична суть. 

5. Альфа, бета, гамма- випромінювання та їх характеристика. 

6. Взаємодія випромінювання з речовиною. 

7. Біологічна дія іонізуючого випромінювання. 

8. Утворення радіонуклідів та використання їх в народному 

господарстві. 

9. Джерела радіоактивного забруднення навколишнього 

середовища. 

10. Радіочутливість організмів, рослин. 

11. Променева хвороба та її види. 

12. Радіаційні синдроми та їх характеристики. 

13.  Шляхи надходження радіонуклідів в організм. 

14. Основні методи захисту організму від опромінення. 

15. Забруднення навколишнього середовища в результаті 

катастрофи на ЧАЕС. 

16.  Взаємодія радіонуклідів з грунтами. 

17. Основні закономірності поведінки радіонуклідів в системі 

грунт-рослина-тварина. 

18. Організація агропромислового виробництва на територіях, 

що забруднені радіоактивними речовинами. 

19. Прогноз вмісту радіонуклідів в сільськогосподарській 

продукції. 

20. Характеристика заходів спрямованих на зменшення 

надходження радіонуклідів в сільськогосподарську 

продукцію, організм людини. 

21. Основні фактори, що визначають надходження 

радіонуклідів у рослини, біологічні особливості 

сільськогосподарських культур, щодо накопичення 

радіонуклідів. 
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Зразки питань тестового контролю знань 

 

Змістовий модуль 1 

«Дія іонізуючого випромінювання на живі організми» 

 

Рівень 1 – обрати одну правильну відповідь серед наведених 

 

1. Виникнення радіобіології пов’язано з:  

а)необхідністю утилізації радіоактивних відходів 

б)дією іонізуючого випромінювання на людину 

в)вивченням іонізуючого випромінювання на біологічні об’єкти 

від макромолекул до всієї біосфери. 

г)відкриттям рентгенівського випромінювання та природної 

радіоактивності 

д)вивченням закономірностей міграції радіоактивних речовин у 

ґрунті. 

 

2. Радіоекологія досліджує: 

а)кругообіг радіоактивних речовин у повітрі та ґрунті 

б)розподіл міграції радіоактивних речовин в цілому  

в)розподіл міграції та кругообіг радіоактивних речовин у водних 

екосистемах  

г)кругообіг радіоактивних речовин в у ґрунтах 

д)розподіл міграції та кругообіг радіоактивних речовин в 

екосистемах та біосфері в цілому 

 

3.Другий етап розвитку радіоекології характеризується: 

а)випробуванням ядерної і термоядерної зброї та становленням 

ядерної енергетики 

б)висуванням теорії мішеней 

в)висуванням теорії точкового тепла 

г)відкриттям явища радіоактивності 

д)відкриттям рентгенівського випромінювання 

 

4. За фізичними властивостями всі ізотопи поділяються на: 

а)стабільні і радіоактивні 

б)стійки та нестійки 



6 

 

в)рухомі та неактивні 

г)радіоактивні та рухомі 

д)безпечні та небезпечні 

 

5. Поглинута доза помножена на коефіцієнт якості 

випромінювання називається:  

а)мікродоза 

б)поглинута доза 

в)ефективна доза  

г)еквівалентна доза 

д)енергетична доза 

 

6. Еквівалентна доза помножена на коефіцієнт, який враховує 

ступінь чутливості тканин до випромінювання, називається: 

а)ефективна доза 

б)еквівалентна доза 

в)мікродоза 

г)енергетична доза 

д)поглинута доза 

 

7.Небезпека забруднення навколишнього середовища 

радіоізотопами стронцій 90, цезій 137 обумовлена:  

а)активною взаємодією між собою 

б)тільки великим періодом напіврозпаду 

в)здатністю активно включатись в кругообіг речовин 

г)незначним періодом напіврозпаду 

д)великим періодом напіврозпаду та здатністю активно 

включатись в біологічний кругообіг речовин. 

 

8. При забрудненні радіонуклідами біологічних об’єктів, в 

органах фізіологічно багатих калієм спостерігається: 

а)мінімальна концентрація цезій 137 

б)максимальна концентрація стронцій 90 

в)максимальна концентрація цезій 137 

г)максимальна концентрація йод 131 

д)однакове співвідношення усіх радіонуклідів 
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9. Інтенсивність міграції радіонуклідів по ланцюгам живлення 

визначається: 

а)біологічними особливостями рослин 

б)хімічними властивостями радіонуклідів 

в)метеорологічними умовами 

г)властивостями ґрунту 

д)сумісною дією різних факторів 

 

10. При кореневому шляху надходження радіонуклідів більш 

рухливим є: 

а)церій 144 

б)цезій 137 

в)Йод 131 

г)Рубідій 106  

д)Стронцій 90 

 

Рівень 2 – обрати кілька правильних відповідей серед 

наведених 

 

11. Радіостійкість - це властивість організмів переносити...  

а)Летальні дози опромінення 

б)сублетальні дози опромінення;  

в)незначні дози опромінення 

г)значні дози опромінення 

д)взагалі опромінення 

 

12. Класи радіобіологічних ефектів : 

а)Соматичні  

б)генетичні; 

в)біологічні 

г)фізичні 

д)хімічні 

 

13. До соматичних радіобіологічних ефектів відносяться:   

а)Радіаційна стимуляція  

б)променева хвороба,  

в)морфологічні зміни,   
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г)скорочення життя і смерть;  

д)радіаційна хвороба 

 

 

14. До генетичних радіобіологічних ефектів відносяться:   

а)Генні мутації 

б)геномні мутації. 

в)хромосомні абберації,  

г)опромінення клітин 

д)променева хвороба 

 

15. Як радіоактивні речовини можуть надходити в організм? 

а)з їжею  

б)з водою   

в)через легені і шкіру 

г)через слизові оболонки 

д)спадково 

 

16. Орган тіла людини є критичним, якщо він: 

а)отримує найбільшу дозу або засвоює найбільшу кількість 

радіонуклідів; 

б)відіграє найважливішу роль (або необхідний) для нормального 

функціонування всього організму; 

в)володіє найбільшою радіочутливістю, тобто пошкоджується 

найнижчою дозою опромінення в порівнянні з іншими 

органами. 

г)отримує найменшу дозу  радіонуклідів; 

пошкоджується найвищою дозою опромінення в порівнянні з 

д)іншими органами. 

 

17.Виділення радіонуклідів:  

а)через шлунково-кишковий тракт і бруньки,  

б)через легені  

в)шкіру,  

г)із плодом і молоком (у вагітних і лактуючих тварин). 

д)через ніс 
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18. Швидкість виведення радіонуклідів залежить від: 

а)швидкості обміну речовин.  

б)стану радіонуклідів у тканинах, тобто чи перебувають вони у 

вільному стані або пов'язані із тканевими структурами.  

в)тропності радіонуклідів до тканин і органів. 

г)виду хімічної сполуки, шляху й тривалості надходження 

радіонуклідів в організм 

д)біологічних властивостей радіонукліда  

 

19. Всі джерела радіації можна поділити на такі групи: 

а)природні джерела; 

б)джерела, які використовуються у медицині, ; 

в)радіоактивні опади; 

г)атомна енергетика 

д)штучні джерела радіації 

 

20. Основним джерелом надходження радону у житлові 

приміщення є  

а)граніт  

б)вулканічні викиди  

в)пемза 

г)гіпс 

д)тирсоплити 

 

 

Рівень 3 – вставити пропущене слово 

 

21. _____ – наука, яка вивчає закономірності дії іонізуючих 

випромінювань на біологічні об’єкти; 

22. _______ наука,  яка вивчає дію іонізуючого випромінювання 

на біологічні об’єкти; 

23.  ________ - це виникнення  відмінностей  між  частинами 

організму та їх спеціалізація під час розвитку; 
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24. ________ - це процес  повного або часткового відновлення 

природної структури ДНК, пошкодженої при - опроміненні або 

хімічними агентами, який властивий клітинам всіх організмів; 

25. ________ – це спонтанне перетворення нестійкого ізотопу 

одного хімічного елемента із основного або збудженого стану в 

ізотоп іншого елемента, що супроводжується виділенням енергії 

шляхом випускання елементарних частинок або ядер. 

Ключі до тестових завдань змістового модуля 1 

 

1 г 6 а 11 а,б 16 а,б,в 21 Радіоекологія 

2 д 7 д 12 а,б 17 а,б,в,г 22 Радіобіологія 

3 а 8 в 13 а,б,в,г 18 а,б,в,г 23 Диференціація 

4 а 9 д 14 а,б,в 19 а,б,в,г 24 Репарація 

5 г 10 д 15 а,б,в 20 а,б,в 25 Радіоактивність 

 

М О Д У Л Ь  2 

 

Перелік питань для самостійного вивчення 
 

1. Назвіть джерела радіоактивного забруднення зовнішнього 

середовища? 

2. Яке радіоактивне забруднення природного середовища 

відбулося в результаті аварії на ЧАЕС? 

3. Які ви знаєте дози випромінювання та їх потужності? 

4. Яка структура та основні напрямки сучасної радіоекології? 

5. Що ви знаєте про радіобіологічні ефекти? 

6. Які основні події радіобіологічного процесу? 

7. Назвіть міри радіобіологічних ефектів? 

8. Поняття про кисневий ефект. 

9. Які радіобіологічні ефекти малих доз іонізуючого 

випромінювання? 

10. Як відбувається утворення радіонуклідів під час ядерних 

реакцій, утворення радіонуклідів у реакторах, при ядерних 

вибухах, використання ізотопів у народному господарстві? 
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11. Взаємодія радіоактивних випромінювань з речовиною. 

12.  Взаємодія заряджених частинок з речовиною.  

13. Взаємодія альфа-частинок, бета-частинок, гамма-

випромінювання, нейтронів з речовиною. 

14. Біологічна дія іонізуючих випромінювань.  

15. Механізм біологічної дії іонізуючих випромінювань.  

16. Теорії прямої дії радіації.  

17. Теорії непрямої дії радіації. 

18. Радіотоксикологія.  

19. Дози випромінювання та їх потужності., основні фактори, що 

обумовлюють токсичність радіонуклідів, тип розподілу по 

тканинах і органах, швидкість виведення радіонуклідів із 

організму, токсикологія окремих радіонуклідів. 

20. Джерела опромінення людини і біоти іонізуючою радіацією. 

21.  Природні джерела опромінення, штучні джерела 

опромінення.  

22. Норми радіаційної безпеки. 

 

Змістовий модуль 2  

«Протиерозійна контурно-меліоративна організація 

території» 

 

Рівень 1 – обрати одну правильну відповідь серед наведених 

 

1. Радіонукліди у ґрунтах природних кормових угідь 

зосередженні в основному на глибині: 

а)0-5 см 

б)5-10 см 

в)10-20 см 

г)10-25 см 

д)більше 25 см 

 

2. При переорюванні ґрунту концентрація радіонуклідів: 

а)підвищується і створюються умови для їх активної 

засвоюваності рослинами 

б)знижується і створюються умови для їх активної 

засвоюваності рослинами 
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в)підвищується і створюються умови для меншої засвоюваності 

рослинами 

г)знижується і створюються умови для їх меншої засвоюваності 

рослинами 

д)залишається однаковою і вплив на рухливість радіонуклідів не 

спостерігається 

 

3.Залежно від типу ґрунту,нагромадження радіонуклідів 

рослинами відбувається найкраще із: 

а)сіроземів 

б)дерново-підзолистих 

в)карбонатних 

г)лучно-карбонатних 

д)торфоболотних і легких ґрунтів 

 

4. Токсичність радіонуклідів залежить від: 

а)типу розподілу радіонукліда і швидкості виведення його з 

організму 

б)вид і енергія випромінювання 

в)період напіврозпаду 

г)фізико-хімічні властивості речовин, у складі якого радіонуклід 

потрапляє в організм 

д)всіх вищеназваних факторів 

 

5. Виділення радіонуклідів з організму відбувається:  

а)через шкіру та легені 

б)із плодом у вагітних 

в)із молоком у лактуючих тварин 

г)через шлунково-кишковий тракт 

д)усі перелічені шляхи 

 

6. Час, протягом якого вихідна кількість радіонуклідів 

зменшиться вдвічі називається:  

а)період розпаду  

б)період напіврозпаду 

в)вихідний період 

г)період напіввиділення 



13 

 

д)період виділення 

 

7. Зниження концентрації радіоізотопів відбувається за рахунок: 

а)їх властивостей 

б)тільки періоду напіврозпаду 

в)тільки періоду напіввиділення 

г)їх фізичного розпаду і дійсного виведення 

д)властивостей організму 

 

8. Найбільшою поглинаючою радіонукліди здатністю, серед 

перелічених органів рослин, характеризуються: 

а)листки молодих рослин 

б)листки рослин, які закінчують свій розвиток 

в)листки невеликих розмірів 

г)листки великих розмірів 

д)в усіх зазначених органах кількість накопичення однакова 

 

9. Доза опромінення це: 

а)активність іонізаційного випромінювання 

б)енергія випромінювання, яка поглинута одиницею об’єму чи 

маси речовини за короткий проміжок часу 

в)енергія випромінювання, яка поглинута певним об'ємом 

речовини за половину час дії випромінювання 

г)активність радіоактивної речовини, що припадає на одиницю 

маси або об’єму  

д)енергія випромінювання,яка поглинута  одиницею  об'єму чи 

маси речовини за весь час дії випромінювання 

 

10. Одиницею вимірювання експозиційної дози є: 

а)бекерель 

б)к’юрі 

в)бер 

г)рад 

д)рентген 

 

Рівень 2 – обрати кілька правильних відповідей серед 

наведених 
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11. Шляхи надходження радону: 

а)Природній газ 

б)Грунт 

в)Будівельні матеріали 

г)Вода 

д)Рослини 

 

12. Умовно, штучні джерела радіації можна поділити на групи: 

а)рентгенівські апарати,  

б)ядерні вибухи; 

в)атомна енергетика; 

г)предмети, що містять радіоактивні речовини 

д)космічна радіація 

 

13. Радіоактивні речовини надходять у зовнішнє середовище: 

а)у результаті випробувань ядерної й термоядерної зброї 

б)як радіоактивні відходи промислових і енергетичних реакторів 

в)при видобутку уранової руди, виділенні з неї й збагаченні 

урану 

г)переробці відпрацьованих тепловиділяючих елементів (твелів) 

з метою одержання ядерного пального 239Рu 

д)у результаті виробництва продукції 

 

14. Найбільш короткий шлях надходження радіоактивних 

продуктів розпаду в організм людини: 

а)безпосереднього влучення з атмосфери 

б)через сільськогосподарські рослини й тварини 

в)через легені 

г)через воду 

д)через грунт 

 

15. Глобальні випадіння бувають:  

а)локальні  

б)тропосферні  

в)стратосферні 

г)літосферні 

д)атмосферні 
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16. Токсичність радіонуклідів залежить від таких факторів:  

а)виду й енергії випромінювання 

б)періоду напіврозпаду 

в)фізико-хімічних властивостей речовини  

г)типу розподілу радіонуклідів по тканинах і органах 

д)методів вилучення радіонуклідів 

 

17. Біологічна ефективність радіонуклідів визначається:  

а)фізичними властивостями 

б)біологічними (тип розподілу, шляхи й швидкість виведення) 

властивостями  

в)видовою і індивідуальною радіочутливістю тварин 

г)хімічними властивостями 

д)біологічними властивостями 

 

18. Основними завданнями радіаційного моніторингу є: 

а)спостереження й оцінка рівня радіоактивного забруднення 

компонентів природи  

б)виявлення закономірностей просторово-тимчасової міграції 

радіонуклідів у біологічних ланцюжках і складання на цій 

основі прогнозу майбутніх рівнів радіоактивного забруднення. 

в)оцінка й прогноз дозових навантажень на 

сільськогосподарських тварин і рослини 

г)нагромадження інформації, необхідної для прийняття рішень  

впровадження системи агротехнічних, агрохімічних і -

д)зоотехнічних або організаційних заходів  

 

19.Основними принципами радіаційної безпеки є: 

а)Принцип виправданості  

б)Принцип неперевищення  

в)Принцип оптимізації  

г)Принцип мінімізації 

д)Принцип невиправданості 

 

20. До заходів, які спрямовані на одержання “умовно чистої 

продукції” рослинництва належать: 
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а)організаційні,  

б)агротехнічні,  

в)агрохімічні,  

г)технологічні 

д)технічні 

 
Рівень 3 – вставити пропущене слово 

21. ______ називають будь-яке випромінювання, взаємодія якого 

із середовищем, що опромінюється, викликає розпад 

нейтральних атомів і молекул на частинки іонів, які несуть на 

собі електричний заряд. 

22. ______ іонізуючі випромінювання – це елементарні та інші 

частинки матерії, маса спокою яких відмінна від нуля. 

23. _______ називають кількість енергії, що передається 

тканинам унаслідок впливу іонізуючого випромінювання.  

24. ______________ – це енергія іонізуючого випромінювання, 

яка поглинута тканинами організму, що опромінюється, в 

перерахунку на одиницю маси.  

25. ______________ – це поглинута доза, помножена на 

коефіцієнт якості випромінювання, який враховує здатність 

певного виду випромінювань пошкоджувати  тканини 

організму.  

Ключі до тестових завдань змістового модуля 2 

 

1 а 6 г 11 а,б,в,г 16 а,б,в,г 21 Іонізуючим 

2 г 7 г 12 а,б,в,г 17 а,б,в 22 Корпускулярні 

3 д 8 а 13 а,б,в,г 18 а,б,в 23 Дозою 

4 д 9 д 14 а,б 19 а,б,в 24 Поглинута 

доза 

5 д 10 д 15 а,б,в 20 а,б,в,г 25 Еквівалентна 

доза 
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