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ПЕРЕДМОВА 

 

Підсумковий комплексний іспит є формою кваліфікаційних 

випробувань, метою яких є визначення відповідності рівня та якості 

програмних результатів навчання випускників аспірантури, відповідності 

набутих знань та вмінь вимогам універсальних та фахових 

компетентностей освітньо-наукової програми підготовки (ОНП) доктора 

філософії зі спеціальності «Біологія», за напрямом підготовки 

«Радіобіологія».   

Універсальні (загальні) компетентності, передбачені ОНП 

«Радіобіологія», включають: 

- Здатність до освоєння і системного аналізу нових знань в предметній та 

суміжних галузях. 

- Здатність  до  критичного  аналізу  і  креативного  синтезу нових  ідей,  

які можуть  сприяти  в  технологічному, та соціальному прогресу, 

базованому на здобутих знаннях.  

- Здатність до вирішення комплексних науково-дослідних задач в 

професійній галузі, планування та здійснення дослідницької діяльності, 

розуміння відповідальності за результат роботи з урахуванням 

бюджетних витрат та персональної відповідальності.  

- Здатність до формування гнучкого та логічного мислення, саморозвитку 

та самовдосконалення, адаптації до роботи в науковому колективі. 

- Здатність  збирати  і  аналізувати науково-технічну  інформацію,  

враховувати  сучасні  тенденції розвитку, проводити патентний пошук, 

використовувати досягнення науки, техніки та технології в професійній 

діяльності  

- Здатність до самостійної роботи під час дисертаційного дослідження, до 

ефективної комунікації та представлення одержаних знань та результатів 

в усній та письмовій формі науковій спільноті та громадськості.  

- Здатність до дотримання етичних норм та авторського права при 

проведенні наукових досліджень. 

- Здатність до планування та проведення науково-дослідної роботи з 

дотриманням  норм біоетики та гуманного поводження з лабораторними 

тваринами. 

- Здатність до спілкування на міжнародному  рівні  для  презентації та 

обговорення наукових результатів  в усній та письмовій формі. 

Фахові компетентності, відповідно до ОНП «Радіобіологія», включають: 

- Здатність до освоєння фахових знань, сучасних наукових теорій і методів 

радіобіології, ефективного їх застосовування з  метою синтезу та аналізу 

закономірностей дії іонізуючих випромінювань на різних рівнях 

організації живої матерії. 

- Здатність аналізувати широке коло проблем та задач радіобіології та 

суміжних біологічних наук шляхом розуміння їх фундаментальних основ 

та використання як теоретичних, так і експериментальних методів, 

засвоєних з освітньо-наукової програми. 



- Здатність застосовувати сучасні методи теоретичного та 

експериментального радіобіологічного дослідження відповідного 

математичного, статистичного аналізу. 

- Здатність характеризувати взаємодію різних видів  іонізуючої та 

неіонізуючої радіації з речовиною; способи передачі енергії 

опромінюваним об’єктам. 

- Здатність до розуміння особливостей процесів дозоутворення за 

зовнішнього та внутрішнього опромінення. 

- Здатність до характеристики основних радіобіологічних парадигм, 

осмислення основних принципів кількісної радіобіології. 

- Здатність до оцінки радіаційно-хімічних та радіаційно-біохімічних 

перетворень в біологічному об’єкті за дії іонізуючої радіації. 

- Здатність оцінювати закономірності формування радіобіологічних 

ефектів на рівні клітини, тканини, органу, організму тварин і людини. 

- Здатність аналізувати процеси пострадіаційного відновлення критичних 

систем організму ссавців та корекції радіогенних порушень організму 

пострадіаційного відновлення, обґрунтовувати застосування засобів 

захисту від радіаційних уражень. 

- Знання фізико-хімічних форм радіонуклідів та їх трансформації в 

природних екосистемах, проблем організації та функціонування системи 

радіаційного моніторингу та реабілітації забруднених територій. 

- Здатність застосовувати принципи радіаційного нормування та безпеки в 

роботі з джерелами іонізуючого випромінювання. 

Комплексний іспит проводиться відповідно до «Програми 

комплексного фахового іспиту» у вигляді письмової відповіді на питання 

білетів, оцінку екзаменаційною комісією теоретичного рівня професійної 

підготовки за спеціальністю випускників аспірантури.  

Екзаменаційні питання складаються відповідно до обов’язкового і 

варіативного модулів «Програми підсумкового комплексного іспиту». 

Обов’язковий модуль «Програми» охоплює сучасні теоретичні та 

методологічні проблеми, стратегічні напрями розвитку радіаційної 

біології та радіаційної екології.  

Варіативний модуль включає питання, що стосуються обраної 

наукової тематики дисертаційної роботи, а також практичні аспекти 

застосування радіаційних та ядерних технологій в народному 

господарстві та медицині. До складання екзаменаційних питань з 

варіативного модуля залучається аспірант та його науковий керівник. 

Підсумковий фаховий іспит проводиться за участі екзаменаційної 

комісії, склад якої та голова затверджується на засіданні Вченої ради ІЯД 

НАН України. 

  



ПРОГРАМА ОБОВ’ЯЗКОВОГО МОДУЛЯ ІСПИТУ 

 

1. Радіаційна безпека – як складова екологічної безпеки і охорони праці. 

Базові засади та принципи РБ та їх дотримання.  

2. Фізичний захист ДІВ, облік, контроль за збереженням та недопущення 

несанкціонованого використання.  

3. Державне регулювання радіаційної безпеки. 

4. Загальна характеристика  іонізуючого випромінювання та їх взаємодія 

з речовиною. Типи іонізуючих випромінювань та їх класифікація.Трек 

та його структура за дії різних типів іонізуючих випромінювань. 

5. Основні положення радіобіології. Теорії та гіпотези біологічної дії 

іонізуючого випромінювання Теоретичні уявлення про механізми 

біологічної дії іонізуючого опромінення. 

6. Поняття про дозу опромінення. Експозиційна доза. Поглинута доза. 

Еквівалентна доза. Ефективна доза. Колективна доза. Одиниці виміру 

дози.Лінійні витрати енергії. Особливості біологічної діх рідко- та 

щільно іонізуючого випромінювання. 

7. Закономірності формування радіобіологічних ефектів на рівні 

організму тварин і людини.  

8. Закономірності формування радіобіологічних ефектів на 

молекулярному рівні. Радіаційно-біохімічні процеси в опроміненій 

клітині. Пряма та непряма дія іонізуючого випромінювання на 

молекули. 

9. Радіобіологічні ефекти на клітинному рівні.  Типи та механізми 

радіаційно-індукованої загибелі клітин. Система клітинної відповіді на 

ушкодження молекули ДНК. 

10. Модифікація радіобіологічних ефектів. Сучасна класифікація 

модифікаторів. Фактор зміни дози. 

11. Генетичні та канцерогенні ефекти іонізуючої радіації. 

12. Біологічна дія інкорпорованих радіонуклідів. 

13.  Предмет та методи радіоекології. Природні та штучні радіонукліди, 

джерела та шляхи їхнього надходження у довкілля. Схема 

біогеохімічного перетворення радіонуклідів у біосфері. 

14.  Розвиток ядерних технологій і сталий розвиток. 

15.  Радіоекологічна ємність довкілля 

16.  Радіаційна ситуація в Україні. Новітні методи вимірювань в 

радіоекології 

 

 

ПРОГРАМА ВАРІАТИВНОГО МОДУЛЯ ІСПИТУ 

 

1. Ядерне законодавство України. Норми й правила державного 

регулювання радіаційної безпеки. 

2. Формування радіобіологічних ефектів в організмі експериментальних 

тварин за різних режимів зовнішнього та внутрішнього опромінення. 



3. Радіобіологічна та радіоекологічна оцінка стану природних популяцій 

індикаторних видів, що мешкають на радіаційно-забруднених територіях. 

4. Дослідження процесів дозоутворення за різних режимів надходження 

радіонуклідів до організму. 

5. Гено- та цитотоксичні ефекти за дії іонізуючої радіації різної якості. 

6. Оцінка стану кровотворної системи за зовнішнього та внутрішнього 

опромінення. 

7. Механізми формування біологічних ефектів за хронічної дії радіації в 

низьких та наднизьких дозах. 

8. Особливості поєднаної дії зовнішнього та внутрішнього опромінення 

критичних органів людини і тварин. 

9. Корекція радіогенних порушень організму, зумовлених радіогенним 

впливом радіонуклідів різної тропності, препаратами із сорбційними та 

антиоксидантними властивостями. 

10. Біологічна/цитогенетична дозиметрія зовнішнього та внутрішнього 

опромінення. 

11. Цитогенетичні ефекти в лімфоцитах периферичної крові людей при 

проживанні та/або професійній діяльності в умовах підвищених 

концентрацій у повітрі радону і продуктів його розпаду. 

12.  Цитогенетичні ефекти в лімфоцитах периферичної крові людини за умов 

професійної діяльності на радіаційно забруднених територіях внаслідок 

аварії на ЧАЕС. 

13.  Дослідження вільнорадикальних процесів в організмі опромінених 

тварин та радіаційно-індукованих ушкоджень ДНК в клітинах кістковому 

мозку.  

14. Камерні моделі в радіобіології. Побудова структурних моделей, що 

описують кінетику радіоізотопів в організмі ссавців і людини. 

15. Біологічна ефективність інкорпорованих радіонуклідів (альфа-, бета- 

і гамма-випромінювачів). 
16. Методики та прилади визначення радіоактивності в об’єктах оточуючого 

середовища. 
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