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ВСТУП

• Радіацію не можна відчути, побачити, скуштувати на смак або почути запах, але вона завжди була 
присутня на Землі і в космосі та може завдавати шкоди  здоров’ю людини.



ЩО ТАКЕ РАДІАЦІЯ І РАДІОАКТИВНІСТЬ?

• Радіація — виділення елементарних частинок чи електромагнітної енергії атомними ядрами під 
час їх поділу. Хоча в найширшому сенсі радіацією називають будь-який вид електромагнітного 
випромінення, наприклад, видиме світло, але зазвичай, цим терміном позначають так зване 
йонізуюче випромінювання.



СКЛАД РАДІОАКТИВНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

• Радіоактивні речовини можуть випромінювати 
промені трьох видів: позитивно заряджені 
частинки (α (альфа)-випромінювання), 
негативно заряджені частинки (β (бета)-
випромінювання) і нейтральні промені              
(γ (гамма)-випромінювання).



ДОЗИ ЙОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

• Спонтанний природний процес, в рамках якого можуть мати місце гамма-випромінювання, 
рентгенівське випромінювання, α-розпад викиди альфа-часток, бета-часток і нейтронів
називається радіоактивний розпад.

• Ступінь біологічного впливу йонізуючого випромінювання залежить від поглинання живою 
тканиною енергії від йонізації молекул, що виникає. 

• Розрізняють експозиційну, поглинуту та еквівалентну дози йонізуючого випромінювання.

Гамма-випр.



РАДІОЧУТЛИВІСТЬ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ

• Радіочутливість – це здатність живих 
організмів реагувати у відповідь на 
подразнення, викликане поглинутою 
енергією йонізуючого випромінювання. 
Радіочутливість оцінюється за смертельною 
дією радіації.



ДЖЕРЕЛА РАДІОАКТИВНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

• Джерела радіоактивного випромінювання поділяються на природні та штучні (антропогенні)





СПОСОБИ РАДІОАКТИВНОГО ОПРОМІНЕННЯ

• Людина зазнає опромінення двома способами —
зовнішнім та внутрішнім. Якщо радіоактивні 
речовини знаходяться поза організмом і 
опромінюють його ззовні, то у цьому випадку 
говорять про зовнішнє опромінення. А якщо ж 
вони знаходяться у повітрі, яким дихає людина, 
або у їжі чи воді і потрапляють всередину 
організму через органи дихання та кишково-
шлунковий тракт, через шкіру та при зараженні 
відкритих ран, то таке опромінення називають 
внутрішнім. 



ВПЛИВ РАДІАЦІЇ НА ЛЮДИНУ

• Під впливом йонізаційного випромінювання атоми і 
молекули живих клітин йонізуються, в результаті чого 
відбуваються складні фізико-хімічні процеси, які 
впливають на характер подальшої життєдіяльності 
людини.



НАСЛІДКИ  ПЛИВУ РАДОАКТИВНОГО 
ВИПРОМІНЮВАННЯ

• Найсильнішого впливу зазнають клітини 
червоного кісткового мозку, щитовидна залоза, 
легені, внутрішні органи, тобто органи, клітини 
яких мають високий рівень поділу. При одній і тій 
самій дозі випромінювання у дітей вражається 
більше клітин, ніж у дорослих, тому що у дітей всі 
клітини перебувають у стадії поділу.



ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ВІД РАДІОАКТИВНОГО 
ЗАБРУДНЕННЯ

• Основні методи захисту населення від зовнішнього опромінення та надходження радіонуклідів у 
організм з повітрям, водою та їжею зводяться до обмеження перебування людей на забрудненій 
місцевості.



ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ 
РАДІАЦІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

• Особливе значення в умовах радіоактивного 
забруднення в харчовому раціоні мають 
кровотворні мікроелементи – залізо, мідь, 
манган та кобальт. Багато цих мікроелементів 
міститься в м’ясних продуктах, печінці, крові, 
яблуках та вівсяній крупі. Нестача такого 
елемента як йод спричинює гіперплазії 
щитоподібної залози. Поповнити дефіцит йоду 
можна за рахунок вживання йодованої солі, а 
також морській рибі, водоростях.



ВИСНОВОК

• Людина – коваль свого щастя, і тому, якщо 
вона хоче жити і виживати, то вона повинна 
навчитися безпечно використовувати цього 
“джина з пляшки” за назвою радіація.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ


