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Введення
 Кожного дня проходячи по вулиці

ми піддаємося постійному 

опроміненню. Дехто навіть може і 

не замислюватися над цим, а 

дехто настільки боїться цього, що 

навіть тримаються як най далі від 

міст супутників, таких як 

Енергодар. 

Вид на місто Енергодар з 

труби ТЕС



 Тож я вирішив,як житель цього міста, перевірити,чи справді 

міста супутники, і в загалом радіаційний фон, настільки 

небезпечні? 



Що таке радіаційний фон і від чого він залежить?

 Іонізуюче випромінення– це 

природне явище, яке завжди 

присутнє в навколишньому 

середовищі. Ми постійно зазнаємо 

впливу природних радіоактивних 

матеріалів, що знаходяться у ґрунті 

та в будівельних матеріалах споруд, в 

яких ми живемо та працюємо.



 Рентгенівське та гамма-випромінення 

характеризуються великою 

проникливістю в організм людини, яка 

залежить від енергії променів. 

Для захисту від 

рентгенівського  

опромінення 

рентгенологи 

використовують 

просвинцьовані 

фартухи.

Іонізуюче випромінення – це, перш за все, рентгенівське, гамма-, бета та альфа-

випромінення.



 Альфа-випромінення –має дуже 

малу проникливість та 

затримується, наприклад,аркушем 

паперу. 

 Бета-випромінення –має вищу 

проникну здатність: воно 

проходить в тканини організму на 

глибину до 2 см.



Види джерел фонового радіаційного 

випромінювання.

За походженням джерела фонової радіації поділяються на два типи: природні і  штучні.



Чим небезпечна радіація?
 Під дією іонізуючого 

випромінювання в організмі 

людини утворюються речовини з 

високою хімічною активністю –

вільні атоми або радикали, які 

руйнують клітини організму. 

 Опромінення може викликати різноманітні захворювання: 

інфекції і багато іншого.



Як захистити себе від згубного впливу радіації?



Радіаційний фон міст супутників України

Назва міста Назва АЕС Середній радіаційний

фон. мкЗв/год.

Вараш Рівненська АЕС 0.10 мкЗв/год.

Енергодар Запорізька АЕС 0.14 мкЗв/год.

Южноукраїнськ Южно-Українська АЕС 0.12 мкЗв/год.

Нетішин Хмельницька АЕС 0.09 мкЗв/год.

Нормою показників природного радіаційного фону становить до 

0.20 мкЗв/год.

Поріг безпечний для людей становить - 0.30 мкЗв/год. 



Експериментальна 

робота

Мета: Довести 

безпечність радіаційного 

фону міста Енергодар

Обладнання:Дозиметр-

радіометр МКС-05 

«ТЕРРА-П».



Дозиметр-радіометр 

МКС-05 «ТЕРРА-П».

Заміри проводилися 

дозиметром-радіометром 

МКС-05»ТЕРРА-П». Цей 

прилад простий в 

експлуатуванні, 

розрахований на 

використання в побуті 

без спеціальної 

підготовки користувача. 

Він не є засобом для 

офіційних вимірювань.



Експериментальна робота

Локація замірів Дата/час заміру Результат заміру 

мкЗв/год

ЗД вокзал Енергодар 30.11.19/12:11 0.08 мкЗв/год

ДТЕК Запорізька ТЕС 30.11.19/12:16 0.10 мкЗв/год

Золоотвал 30.11.19/12:33 0.19 мкЗв/год

Шандори 30.11.19/12:41 0.11 мкЗв/год

Водосховище 30.11.19/12:45 0.12 мкЗв/год

АЗС Укрнафта 30.11.19/12:59 0.12 мкЗв/год

ЗАЕС 30.11.19/13:09 0.12 мкЗв/год

ССВЯП 30.11.19/13:11 0.11 мкЗв/год

Укрпошта відділення №4 03.12.19/15:04 0.14 мкЗв/год

ДК Сучасник 03.12.19/15:34 0.15 мкЗв/год



Висновки досліду

 Результати дослідів отриманих при вимірюванні не 

перевищують показників норми природного 

радіаційного фону у 0.20  мкЗв/год, що свідчить про 

безпечний рівень радіаційного забруднення у місті. 



Висновоки

 В цілому, річна доза опромінювання населення в районі 

положення АЕС складає 3,55 мЗв/рік, що відповідає середній  

індивідуальній дозі, яку отримує кожний житель України 

протягом року. Вклад АЕС в цьому показнику – всього лише 

0,002 %.

 найбільший  вплив  радіації на людину відбувається за 

рахунок природних джерел радіації, під час  медичних 

досліджень і лікування.



Дякую за увагу!


