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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Теоретична радіаційна фізика» є складовою освітньо-

професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«бакалавр» галузі знань природничі науки  з напряму підготовки 6.040203 – 

фізика. 

 Дана дисципліна нормативна за напрямом 6.040203 - фізика (блоку 

дисциплін фізика функціцональних матеріалів) 

Викладається у І семестрі  4 курсу в обсязі – 72 год. 
 
(2 кредити ECTS) 

зокрема: лекції – 28  год., самостійна робота – 43 год. У курсі передбачено 1 

змістовий модуль та 1 модульна контрольна робота. Завершується дисципліна 

– заліком. 

Мета дисципліни – отримання знань о властивостях радіаційного 

випромінення та закономірностях його впливу на матеріали, ознайомлення і 

оволодіння сучасними методами теоретичної радіаційної фізики, 

застосуваннями отриманих навичок у фізиці функціональних матеріалів. 

Завдання – формування фізичного мислення у студентів в межах матеріалу, що 

вивчається. Оволодіння навиками творчого розв’язування фізичних задач з 

використанням сучасних програм і обчислювальної техніки та сприяння 

розвитку логічного і аналітичного мислення студентів майбутніх фізиків. 

Дисципліна готує студентів до сприймання матеріалу спецкурсів,  передбачених 

програмою спеціалізації. 

Структура курсу 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

  знати: формулювання понять, основні закони та моделі теоретичної 

радіаційної фізиці. 

вміти: застосовувати прийоми  та моделі теоретичної радіаційної фізиці 

при розв'язуванні задач матеріалознавства. 

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 

відповідного напряму). Спеціальна навчальна дисципліна «Теоретична 

радіаційна фізика» є складовою частиною циклу професійної підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Вона є спеціальною 

дисципліною для вивчення фізико-математичних дисциплін. 

Зв’язок з іншими дисциплінами. Спеціальна навчальна дисципліна є 

базовою для вивчення спеціалістами та магістрами таких спеціальних 

дисциплін: “Радіаційна біофізика”, “Радіаційна біологія”, “Теорія 

конденсованих систем”, “Теорія біомолекулярних матеріалів”, “Оптичні 

властивості молекулярних кристалів”.  

 



Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль (ЗМ1) входять теми 1 – 7. Обов’язковим для заліку є 

отримання мінімальної кількості балів на кожній модульній контрольній. 

Оцінювання за формами контролю:   
 ЗМ1 ЗМ  2 

Min. – 12 балів Max– 20 балів Min.  – 12 балів Max. – 20 балів 
Усна відповідь     
Доповнення     

…     
Модульна контрольна 
робота 1 

       12     20   

Модульна 
контрольна робота 2 

      12        20 

„3” – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
1 
– мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-

розрахунковий мінімум – 12 балів за кожну модульну контрольну для одержання іспиту 

обов’язково необхідно перескласти відповідну модульну контрольну з відповідним рівнем 

знань..  

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР 

здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при 

кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий модуль1 Змістовий модуль2 іспит/залік Підсумкова оцінка 

Мінімум    12 12             36            60 

Максимум                 20                       20 60 100 

При цьому, кількість балів: 
 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 

 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 

 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 

 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 

 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 

 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   

 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

 

  Шкала відповідності (за умови заліку) 
          

За 100 – бальною шкалою За національною 
шкалою 

90 – 100 

Зараховано 

85 – 89 

75 – 84  

65 – 74  

60 – 64  

1 – 59 не зараховано 



ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

 

Змістовий модуль 1   Теоретична радіаційна фізика функціональних матеріалів 
 

 

ТЕМА 1.  Склад радіаційного випромінення        (10 год.) 

Вступ. Потоки γ-квантів, нейтронів, електронів (β-частинок), протонів, α-

частинок та інших більш важких іонів. Їх джерела та характеристики. 

 

ТЕМА 2. Взаємодія частинок радіаційного випромінювання з твердим тілом.    

  (10 год.) 
Взаємодія між атомами. Природа взаємодії радіаційного опромінювання з 

атомами. Потенціали взаємодії. Опис руху частинок у кристалі. 

 

ТЕМА 3. Гальмівна здатність середовища.        (10 год.) 

          Втрати енергії частинок радіаційного опромінювання на одиницю шляху. 

Розсіювання при кулонівській взаємодії. Проходження електронів,  іонів, 

нейтронів та γ-квантів. 

 Втрати енергії частинок радіаційного опромінювання на одиницю шляху. Розсіювання при кулонівській взаємодії. Проходження електронів,  іонів, нейтронів та γ-квантів. 

ТЕМА 4. Утворення радіаційних дефектів.             (10 год.) 

           Радіаційне пошкодження кристалічної решітки. Поріг зміщення. Дефекти 

Френкеля. Каскади.  

 

ТЕМА 5. Еволюція розподілу радіаційних дефектів       (10 год.) 

          Дефекти кристалічної решітки та їх властивості. Розподіл точкових 

дефектів поблизу стоків. Кінетичні рівняння для усереднених концентрацій 

точкових дефектів.  

 

ТЕМА 6. Нелінійні зв’язки у теоретичних моделях.       (10 год.) 

         Самоприскорення відпалу радіаційних дефектів і развиток 

термоконцентраційних автоколивань під опроміненням. Автоколивання 

температури кристала під опромінюванням. Взаємодія радіаційних дефектів та 

їх неоднорідний розподіл у просторі. 

 

ТЕМА 7. Кінетика утворення вторинних радіаційних структур       (11год.) 

         Радіаційне зміцнення. Радіаційне розпухання. Повзучість навантажених 

матеріалів під опроміненням. Радіаційний ріст. 

 



ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції 
семінари/ 

лаборат., 

практичні 
С/Р 

Інші 
форм

и 
контр 

Змістовий модуль 1    

Теоретична радіаційна фізика функціональних матеріалів 

 

1 Тема 1  Склад радіаційного випромінення 4  6  

2 
Тема 2.  Взаємодія частинок радіаційного випромінювання 

з твердим тілом. 
4  6 

 

3 Тема 3. Гальмівна здатність середовища. 4  6  

4 Тема 4. Утворення радіаційних дефектів. 4  6  

5 Тема 5. Еволюція розподілу радіаційних дефектів 4  6  

6 Тема 6. Нелінійні зв’язки у теоретичних моделях 4  6  

7 
Тема 7. Кінетика утворення вторинних радіаційних 
структур 

4  7 
 

 Модульна контрольна робота 1    1 

 ВСЬОГО 28  43 1 

 

Загальний обсяг 72 год., в тому числі: 

Лекцій – 28 год.  

Самостійна робота -  43 год. 
 



ЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11  

  

Теоретична радіаційна фізика функціональних матеріалів 

 

ТЕМА 1.  СКЛАД РАДІАЦІЙНОГО ВИПРОМІНЕННЯ. (10 год.) 

 

Лекція 1. Вступ. Потоки γ-квантів, нейтронів, електронів (β-частинок), 

протонів, α-частинок та інших більш важких іонів. Їх джерела та 

характеристики. 

Самостійна робота                                                                                         (5 год) 
Джерела та характеристики радіаційного випромінення. 

Література [1, 2,3]. 

 

ТЕМА 2. ВЗАЄМОДІЯ ЧАСТИНОК РАДІАЦІЙНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ З 

ТВЕРДИМ ТІЛОМ (10год.) 

Лекція 2. Взаємодія між атомами. Природа взаємодії радіаційного 

опромінювання з атомами. Потенціали взаємодії. Опис руху частинок у 

кристалі. 

Самостійна робота                                                                                          (6год) 
Переріз розсіювання. Переріз переданої енергії. 

Література [1, 2, 4]. 

 

ТЕМА 3. ГАЛЬМІВНА ЗДАТНІСТЬ СЕРЕДОВИЩА. (10 год.) 

 

Лекція 3. Втрати енергії частинок радіаційного опромінювання на одиницю 

шляху. Розсіювання при кулонівській взаємодії. Проходження електронів,  іонів, 

нейтронів та γ-квантів. 

Самостійна робота                                                                                          (5год) 
Каналювання  

Література [1, 2, 4]. 

 

ТЕМА 4. УТВОРЕННЯ РАДІАЦІЙНИХ ДЕФЕКТІВ. (10 год.) 

Лекція 4. Радіаційне пошкодження кристалічної решітки. Поріг зміщення. 

Дефекти Френкеля. Каскади.  

Самостійна робота                                                                                          (6год) 
Фокусування 

Література [1, 2, 4]. 

 

ТЕМА 5. ЕВОЛЮЦІЯ РОЗПОДІЛУ РАДІАЦІЙНИХ ДЕФЕКТІВ  (10 год.) 

Лекція 5. Дефекти кристалічної решітки та їх властивості. Розподіл 

точкових дефектів поблизу стоків. Кінетичні рівняння для усереднених 

концентрацій точкових дефектів.  

Самостійна робота                                                                                          (5год) 
Еволюція структури каскаду 

Література [1, 2, 3]. 



ТЕМА 6. НЕЛІНІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ У ТЕОРЕТИЧНИХ МОДЕЛЯХ. (10 год.) 

Лекція 6. Самоприскорення відпалу радіаційних дефектів і развиток 

термоконцентраційних автоколивань під опроміненням. Автоколивання 

температури кристала під опромінюванням. Взаємодія радіаційних дефектів та 

їх неоднорідний розподіл у просторі. 

Самостійна робота                                                                                          (5год) 
Комплекси радіаційних дефектів. 

Література [4]. 

 

ТЕМА 7. КІНЕТИКА УТВОРЕННЯ ВТОРИННИХ РАДІАЦІЙНИХ СТРУКТУР (11год.) 
Лекція 7. Радіаційне зміцнення. Радіаційне розпухання. Повзучість 

навантажених матеріалів під опроміненням. Радіаційний ріст. 

Самостійна робота                                                                                          (6год) 
Крихкість матеріалів під опроміненням 

Література [1-6]. 

 

Контрольні запитання до змістового модуля 1 
1. Склад радіаційного опромінювання  

2. Порівняння різних видів опромінювання 

3. Енергетичний спектр нейтронів ядерного реактора. 

4. Глибина проникнення різних видів радіаційного опромінювання 

5. Антропогенні джерела радіаційного випромінювання 

6. Величини радіаційного впливу та одиниці їх вимірювання. 

7. Критерій застосування класичної механіки і 

8. Електронне гальмування  

9. Радіаційне гальмування 

10. Ядерне гальмування 

11. Загальна характеристика гальмівної здатності іонів 

12. Визначення пробігу 

13. Резерфордівська тінь 

14. Квантові ефекти при каналюванні 

15. Когерентне збудження налітаючих іонів 

16. Дефектоутворення при  - опромінюванні 

17. Дефектоутворення при нейтронному опромінюванні 

18. Дефектоутворення при іонному опроміненні 

19. Дефектоутворення при електронному опроміненні 

20. Рівноважні концентрації вакансій і міжвузлових атомів 

21. Міграція точкових дефектів. Рекомбінація і відпал радіаційних дефектів 

22. Розподіл точкових дефектів поблизу поверхні  

23. Розподіл точкових дефектів поблизу дислокації. 

24. Наближення “розмазаних стоків”  

25. Кінетичні рівняння для усереднених концентрацій точкових дефектів. 

26. Скупчення точкових дефектів та утворення вторинних радіаційних дефектів 

27. Радіаційне зміцнення.  

28. Радіаційне розпухання.  

29. Повзучість навантажених матеріалів під опроміненням.  

30. Радіаційний ріст. 
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                                                                        ПИТАННЯ НА ЗАЛІК 
 

 

1. Склад радіаційного опромінювання  

2. Порівняння різних видів опромінювання 

3. Енергетичний спектр нейтронів ядерного реактора. 

4. Глибина проникнення різних видів радіаційного опромінювання 

5. Антропогенні джерела радіаційного випромінювання 

6. Величини радіаційного впливу та одиниці їх вимірювання. 

7. Критерій застосування класичної механіки і 

8. Електронне гальмування  

9. Радіаційне гальмування 

10. Ядерне гальмування 

11. Загальна характеристика гальмівної здатності іонів 

12. Визначення пробігу 

13. Резерфордівська тінь 

14. Квантові ефекти при каналюванні 

15. Когерентне збудження налітаючих іонів 

16. Дефектоутворення при  - опромінюванні 

17. Дефектоутворення при нейтронному опромінюванні 

18. Дефектоутворення при іонному опроміненні 

19. Дефектоутворення при електронному опроміненні 

20. Рівноважні концентрації вакансій і міжвузлових атомів 

21. Міграція точкових дефектів. Рекомбінація і відпал радіаційних дефектів 

22. Розподіл точкових дефектів поблизу поверхні  

23. Розподіл точкових дефектів поблизу дислокації. 

24. Наближення “розмазаних стоків”  

25. Кінетичні рівняння для усереднених концентрацій точкових дефектів. 

26. Скупчення точкових дефектів та утворення вторинних радіаційних дефектів 

27. Радіаційне зміцнення.  

28. Радіаційне розпухання.  

29. Повзучість навантажених матеріалів під опроміненням.  

 


