
ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ 

1. Проблеми радіоекології. 

2. Застосування показника якості та надійності екосистеми при оцінці 

радіонуклідного забруднення. 

3. Надійність, продуктивність, кондиціонування екосистеми при 

радіонуклідних забрудненнях. 

4. Що таке коефіцієнт переходу радіонукліду? 

5. Що таке коефіцієнт накопичення радіоактивності? 

6. Що таке колективна еквівалентна доза іонізуючого випро-

мінювання? 

7. Що таке індивідуальна доза іонізуючого випромінювання? 

8. Що таке дозові ціни або дозові коефіцієнти для різних 

радіонуклідів? 

9. Що таке повітряний шлях надходження радіонуклідів до екосистем? 

Назвіть його основні закономірності. 

10. Що таке коефіцієнт вторинного повітряного піднімання 

радіонуклідів? Від чого він залежить? 

11. Які особливості надходження і розподілу радіонуклідів у 

прісноводних екосистемах? 

12. Які особливості надходження і розподілу радіонуклідів у морських 

екосистемах? 

13. Які особливості надходження і розподілу радіонуклідів у лісових 

екосистемах? 

14. Які особливості надходження і розподілу радіонуклідів у лучних 

екосистемах? 

15. Які закономірності розподілу радіонуклідів мж гідробіонтами і 

водою? 

16.  Чому дослідження розподілу і міграції радіонуклідів на полях дуже 

важливі для оцінки дозових навантажень на людину? 

17. Які основні шляхи надходження радіонуклідів у рослини? 

18. Які особливості надходження і міграції радіонуклідів у 

агроекосистемах? 

19. Від чого залежить коефіцієнт накопичення радіонуклідів 

рослинами? 

20. Що таке інкорпоровані радіонукліди? 

21. Чому Міжнародна комісія з радіаційного захисту регулярно 

переглядає нормативи щодо гранично допустимих доз іонізуючого 

випромінювання для людини у бік їх зменшення? 

22. Які шляхи зовнішнього опромінення людей у разі радіаційної 

аварії? 

23. Що таке радіоємність екосистеми? 



24. Які основні характеристики розподілу і перерозподілу радіонуклідів 

у прісноводному водоймищі? 

25. Яка роль біоти водоймища в його радіоємності? 

26. Як розрахувати фактор радіоємності біоти у водоймищі? 

27. В чому полягає ефективність створення каскадних екосистем щодо 

контролю потоку радіонуклідів? 

28. Що визначає радіоємність морської екосистеми? 

29. Як можна охарактеризувати радіоємність агроекосистеми? 

30. Яке значення концепції радіоємності для розвитку радіоекології? 

31. Які можливості застосування оцінок параметрів радіоємності для 

визначення і прогнозування стану екосистем? 

32. Від яких компонентів екосистеми залежать показники радіоємності: 

а) прісноводного водоймища; б) лісу; в) агроекосистеми? 

33. Які особливості розподілу і перерозподілу радіонуклідів у морях? 

34. Чому радіонукліди осідають на водну поверхню більшою мірою, 

ніж на ґрунт? 

35. Як можна проаналізувати морську екосистему за допомогою моделі 

радіоємності? 

36. Чи можна використовувати глибоководні ділянки моря для 

захоронення радіоактивних відходів? 

37. Чому введено мораторій на захоронення радіоактивних відходів у 

морях та океанах? 

38. Які основні шляхи надходження радіонуклідів до Чорного моря? 

39. Що визначає параметри радіоємності прісноводної екосистеми? 

40. Що таке кореневий та позакореневий шляхи надходження 

радіонуклідів до рослин? 

41. Які основні закономірності накопичення радіонуклідів рослинами? 

42. Чому нормативи допустимих рівнів радіонуклідів у зрошувальній 

воді нижчі, ніж для питної? 

43. Чому 
90

Sr накопичується в рослинах значно більшою мірою, ніж 
137

Cs? 

44. Які контрзаходи найефективніші у рослинництві? 

45. Що таке стабільні носії для сільськогосподарської продукції? 

46. Який елемент є аналогом радіонукліду 
137

Cs? 

47. Який елемент є аналогом радіонукліду 
90

Sr? 

48. Дати радіоекологічну характеристику 
3
Н при його викидах у 

навколишнє середовище. 

49. У чому полягають особливості міграції 
3
Н у навколишньому 

середовищі? 

50. Чому контроль за вмістом 
222

Rn в навколишньому середовищі 

важливий для людини? 

51. Якими шляхами 
222

Rn потрапляє в місця проживання людини? 



52. Чому в кам’яних будинках рівень 
222

Rn вищий, ніж у дерев’яних? 

53. Як залежить рівень 
222

Rn від кількості поверхів у будинку? 

54. Які основні види контрзаходів? 

55. Для чого застосовують стабільний йод? 

56. У чому полягають відмінності між контрзаходами, які приводять до 

економії колективної (індивідуальної) еквівалентної дози 

іонізуючого випромінювання? 

57. Які контрзаходи найефективніші щодо захисту людини від впливу 

радонового випромінювання? 

58. Назвати принципи радіоекологічної експертизи АЕС. 

59. Що таке колективний ризик? 

60. У чому полягають функції МАГАТЕ, МКРЗ, НКРЗУ? 

61. Чому система радіаційного контролю, захисту та експертизи 

жорсткіша, ніж контроль хімічних та інших негативних чинників 

навколишнього середовища? 
 


