
РАДІАЦІЯ. ВПЛИВ 
РАДІОАКТИВНОГО 

ВИПРОМІНЮВАННЯ 

Девель Анастасія

Андріївна,

Судилківський ліцей, 

9-А клас 

с. Судилків



Мета роботи:

• дізнатися, що таке радіація, 

• вплив радіаційного випромінювання на 
людину,

• Ознайомитися із методами вимірювання 
радіаційного фону на ХАЕС,

• провести дослідження радіаційного фону 
Судилківської громади Судилківської
сільської ради.



Способи опромінення

Зовнішнє 
опромінення

Внутрішнє опромінення

Гамма,бета-
промені, 
рентгенівське 
випромінювання

Радіоактивні гази, ізотопи 
калію, цезію, стронцію, 
альфа, бета-частинки, що 
потрапляють в організм з 
водою, повітрям, їжею.





Природні джерела радіації

• довготривалі (уран-238, уран-235, торій-
232); 

• короткотривалі (радій, радон);

• довготривалі одиночні, не утворюючі 
сімейств (калій-40); 

• радіонукліди, що виникають у результаті 
взаємодії космічних часток з атомними 
ядрами речовини Землі (вуглець-14)



Джерела радіації, створені 

людиною (техногенні)

• різні медичні процедури і методи 
лікування, зв'язані з застосуванням 
радіоактивності;

• радіоактивні опади, що випали в результаті 
іспиту ядерної зброї в атмосфері;

• атомна енергетика;

• будівельні матеріали, що відрізняються 
підвищеною радіоактивністю. 



Вплив радіації на організми



Результати опитування 

населення жителів села 

Судилків

0,00%

50,00%

100,00%

так

частково

ні



Проведення опитування 
населення жителів села Судилків.

• Станом на 01.12.2019 жителів Судилкова
опитано  120. 

• 1. Радіація - здатність атомів різних речовин виділяти 

різноманітні невидимі випромінювання, які можуть 

проникати, проходить через інші речовини. Сама по собі 

радіація не є небезпечною. Небезпечною є її велика 

кількість.93,8 % опитаних знають, що таке радіаціяє.

• 2.  43,8% вважають що це безпечно.

• 3. Найбільша кількість опитаних на 75-100%  довіряють 

ХАЕС

• 4. Ні - 70%, так  - 10%, однаково - 20%



Вимірювання радіації на 
ХАЕС: АСКРО

призначення; функції



. Проведення дозиметричних вимірювань на 

території Судилківської сільської ради 

Шепетівського району.

• Результат вимірювань

• с. Судилків (Судилківський ліцей)  - 18 

мкР/год;

• с. Судилків (центр) - - 20 мкР/год;

• с. Судилків (поблизу гранкар єру) - 22 

мкР/год

• с. Судилків (мій будинок)- 18мкР/год

• с. Білокриниччя - 13 мкР/год



Основне правило захисту від

радіації:

• володіння 
інформацією, що 
таке радіація та її 
значення для 
людства



ВИСНОВКИ:

1. Завдяки явищу радіоактивності був зроблений 

істотний прорив в області медицини й у різних галузях 

промисловості, включаючи енергетику. 

2. Виділено техногенні джерела радіації, які впливають 

на людину

3. Вивчено основні характеристики іонізуючого 

випромінювання

4. Ознайомлено із засобами вимірювання радіації на 

ХАЕС

5. Експериментально досліджено радіаційний фон 

Судилківської громади. Показники в нормі

6. Проведено опитування жителів Судилкова


