
Тема 2. Частинки 

Тема лекції 9. 

Природна радіоактивність.  

Вплив радіоактивного випромінювання  

на живі організми. 

Мета заняття: узагальнити поняття радіоактивності, ввести поняття природного радіаційного фону, 

ознайомитися з його впливом на живі організми; показати шкідливий вплив радіації на організм 

людини, розглянути засоби захисту від радіоактивного випромінювання на побутовому рівні 

 Завдання. Дайте відповіді на запитання 

1. Нуклонне число показує______________________________________________________________ 

2. Протонне число показує______________________________________________________________ 

3. Кількість електронів в атомі можна визначити ___________________________________________ 

План 

1. Природна радіоактивність. 

2. Вплив радіоактивних ізотопів на живі організми 

3. Захист від радіоактивного випромінювання.  

4. Екологічні проблеми України та світу після  

Чорнобильської аварії 

  

1.Природна радіоактивність.  

 Переглянути відео  

«Природний радіоактивний фон. Дозиметри.»  

 https://www.youtube.com/watch?v=M8BQW6OPV-g 
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https://www.youtube.com/watch?v=M8BQW6OPV-g


2.Вплив радіоактивних ізотопів на живі організми. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________ 

3.Захист від радіоактивного випромінювання.        

Переглянути відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=UhgXiUf9vX8  
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__________________________________________________________________________________________ 
Самостійна письмова робота 

1. Природний радіаційний фон створюють__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

2. Основні джерела природної радіації _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

3. Шляхи потрапляння радіоактивних речовин в організм _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

4. Негативний вплив іонізуючого випромінювання на організм людини _________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

5. Які ви знаєте методи захисту від радіації _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Домашнє завдання.  Опрацювати  лекцію. Скласти кросворд із 8 запитань за опрацьованою темою, 

ключовим словом якого буде радіація. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UhgXiUf9vX8


           Природна радіоактивність                          Опорний конспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природною  радіоактивністю називається мимовільне перетворення атомних ядер одного хімічного 
елемента на ядра атомів іншого хімічного елемента, супроводжуване радіоактивним  випромінюванням. Усі 
хімічні елементи з порядковим номером від 83 є радіоактивними. Природна радіоактивність хімічних 
елементів не залежить від зовнішніх умов. 
Альфа –випромінювання ( альфа промені) – це потік повністю йонізованих ядер атома Гелію. 
Бета-випромінювання (бета-промені) – це потік електронів. 
Гамма-випромінювання (гамма-промені) – це електромагнітне випромінювання  
 

Природна радіоактивність – наявність у земній корі , грунті, повітрі, рослинних і тваринних організмах 
радіоактивних ізотопів природного походження, а також радіонуклідів, що неперервно утворюються під 
час взаємодії космічних випромінювань з ядрами атомів. У гірських породах міститься більша частина 
природних радіоактивних ізотопів.  
Природну земну радіацію утворюють в основному три радіоактивні елементи – Уран,  Торій і Актиній. Ці 
елементи нестабільні: розпадаючись, вони виділяють енергію або стають джерелами йонізуючого 
випромінювання. Як правило під час розпаду, утворюється невидимий газ радон, який не має смаку і 
запаху. Радон постійно утворюється в глибинах Землі, накопичується в гірських породах, а потім поступово 
по тріщинам, переміщується до поверхні Землі.  
Опромінення від радону людина одержує,  перебуваючи у себе вдома або на роботі, в закритому, не 
провітрюваному приміщенні, де підвищена концентрація цього газу.  Якщо в будівництві та виробництві  
застосовують такі матеріали, як граніт , пемза, глинозем, фосфогіпс,червона цегла, кальцієво-силікатний 
шлак, то джерелом радонової радіації стає матеріал стін.  
Природний газ, який використовують у газових плитах (особливо зріджений пропан у балонах), - теж 
потенційне джерело радону. А якщо воду для побутових потреб викачують із глибоко залягаючих водяних 
шарів, насичених радоном, то концентрація радону в повітрі висока навіть під час прання білизни . 
Радіоактивність і радіоактивний фон Землі природне явище, яке існувало задовго до появи людства. 
Людство у процесі еволюції постійно перебуває під впливом радіації. Тому всі органи людини містять які-
небудь радіоактивні ізотопи. Поки їхня кількість не перевищує безпечної межі, підстав для занепокоєння 
немає. Але якщо рівень радіації підвищується, живі організми опиняються під загрозою. 
Для оцінювання рівня радіації запроваджено таке поняття, як радіоактивний фон.  Величина 
радіоактивного фону  зумовлюється загальною сумою випромінювання Землі та космічного 
випромінювання. Майже всю територію України  складають древні докембрійські породи – граніти, гнейси, 
глини, які містять радіоактивні елементи і тому майже для всієї території України  характерний природний 
радіоактивний фон , величина якого складає 10-20 мкР/год.   
Джерелом природного радіоактивного фону є також  космічне випромінювання, що складається з 
галактичного і сонячного 

 

 
Способи іонізуючого випромінювання                                                                                   

Зовнішнє опромінення:  

 від джерела, розташованого поза 
організмом: 

 залежить від радіаційного фону місцевості; 

 гама, бета  промені , рентгенівське 
випромінювання 

 
 

Внутрішнє опромінення: 

 надходження всередину організму 
радіоактивних речовин з продуктами 
харчування; 

 радіоактивні гази, ізотопи калію, цезію, 
стронцію, альфа, бета частинки, що 
потрапляють  в організм разом з водою, 
повітрям, їжею, через шкіру                                      

 



 Хвороби, які виникають внаслідок дії іонізуючого випромінювання на людину 

 ураження гострою променевою хворобою; 

 розвиток лейкозу, лейкемії та інших пухлинних хвороб крові; 

 виникнення злоякісних новоутворень (рак) будь яких органів; 

 порушення генетичного коду (мутаційні зміни); 

 ураження нервової системи , кровоносних та лімфатичних судин; 

 пошкодження органів зору, помутніння кришталика ока, розвиток катаракти; 

 порушення обміну речовин  та ендокринної системи; 

 виникнення тимчасової або постійної стерильності  та імпотенції; 

 розвиток імунодефіциту, підвищення чутливості організму до звичайних хвороб; 

 порушення психічного та розумового розвитку; 

 прискорення старіння організму. 

Захист від радіоактивного опромінення 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

Екологічні проблеми України та світу після Чорнобильської аварії. 

 Внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції , яка відбулася 26 квітня 1986 року, 

постраждало 10 мільйонів людей по всьому світу, було забруднено  150 тисяч квадратних кілометрів 
цінної землі; 

 Україна відчула вплив у більш ніж 2000 містах та селищах, внаслідок чого постраждало  3 млн. громадян; 

 Чорнобильська аварія в десятки разів збільшила частоту ракових захворювань, пов’язаних зі зниженням 

захисної здатності людського організму; 
 Україна безповоротно  втратила 50 тис. гектарів найродючіших чорноземів; 

 у навколишнє середовище потрапило близько 3% радіонуклідів , які на момент катастрофи були 

накопичені  у четвертому блоці ЧАЕС; 
 аварія призвела до забруднення більш як 145 000 км2  території  України, Республіки Білорусь та 

Російської Федерації; 
 внаслідок Чорнобильської катастрофи постраждало 5  мільйонів  людей, забруднено радіоактивними 

нуклідами близько 5 тисяч населених пунктів Республіки  Білорусь, України та Російської Федерації;  
 крім зазначених вище держав, вплив Чорнобильської катастрофи відчули на собі Швеція, Норвегія, 

Польща, Австрія, Швейцарія, Німеччини, Фінляндія, Великобританія та інші держави; 

 внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС 95: території України зазнало радіоактивного забруднення. 

Проте більшість викинутих радіонуклідів протягом трьох місяців після аварії  практично зникла і 

радіаційна ситуація на більшості території України визначається  цезієм-137 та стронцієм -90; 

 до зон радіоактивного забруднення повністю або частково віднесено територію 74 районів 12 областей 

(Київська, Житомирська, Рівненська, Чернігівська, Вінницька, Івано-Франківська, Волинська, 

чернівецька, Черкаська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька).  
  

1. Радіоактивне опромінення 

послаблює: 

-сталь - 3 см; 

-бетон - 10 см; 

-грунт -  14см; 
-деревина -  30 см 

2. Способи очищення деяких продуктів харчування від радіоактивних 

речовин: 
 фрукти, овочі (вимочування до 4 год.); 
 м'ясо (заморожування не менше тижня, злити рідину після розморожування); 

молоко: виготовлення масла, сиру (забруднювачі залишаються в сироватці); 

яйця  не варити (забруднювачі містяться в шкаралупі). 

 

3. Продукти, що сприяють виведенню радіоактивних забруднювачів з організму: 

                -йодована сіль; 

                -відвари льону, чорносливу, кропиви, послаблюючих трав; 

                -виноградний і томатний соки; 

                -сік столового буряка , моркви; 
                -редька терта; 

                -хрін, часник; гречана і вівсяна крупи; 

                 -сир, вершки, сметана, вершкове масло; сало свиняче; 
                   зелений чай; вітаміни 

                

 



 

 


