
УДК 504.32 
 

РАДІОЛОГІЧНІ ТА МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ 
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ 

 
Томащук Н. Ю. 

Науковий керівник – доц.,  к. т. н. Васильківський І.В. 
 
 

Джерела іонізуючої радіації розділяють на дві великі групи: джерела 
природного походження і техногенні джерела, що з’явилися зовсім недавно. 
Розрізняють два основних його джерела природного походження - космічне 
опромінення Землі й випромінювання радіонуклідів, що містяться в 
геологічних породах. На території Вінницької області існують родовища 
граніту, що також створює підвищений радіаційний фон. Штучними джерелами 
іонізуючих випромінювань є ядерні вибухи, ядерні установки для виробництва 
енергії, ядерні реактори, прискорювачі заряджених частинок, рентгенівські 
апарати, прилади засобів зв’язку високої напруги тощо.  

В організм радіонукліди потрапляють через органи дихання, шлунково-
кишковий тракт та шкіру або пошкодження на ній. При дії на організм 
зовнішнього чи внутрішнього іонізуючого опромінювання, що перевищує 
гранично допустимі норми виникає променева хвороба. Виділяють гостру  та 
хронічну  форму  променевої хвороби. Гостра променева хвороба розвивається 
при одноразовому загальному, відносно рівномірному опроміненні всього тіла і  
розвивається при опроміненні від 1 до 10 Гр і більше. При менших дозах (0,2-
0,5 Гр) спостерігається лише негативна реакція окремих систем організму. 

Хронічна променева хвороба виникає при тривалому опроміненні 
організму в малих дозах. Залежно від тяжкості променевої хвороби період 
одужання триває від двох тижнів до одного місяця і довше. В багатьох 
випадках, особливо при тяжкій формі хвороби, повного одужання не наступає. 
Залишкові явища можуть зникнути пізніше, протягом 1,5-2 років. 

Віддаленими наслідками також можуть бути виникнення нових лейкозів, 
збільшення кількості катаракт (порівняно з середнім рівнем), порушення 
рівноваги функції ендокринних залоз, ослаблення імунітету, ранній прояв 
симптомів старіння. 

На територіях які зазнали радіаційного ураження після аварії на ЧАЕС 
для зменшення негативного впливу на організм людини необхідно здійснювати 
постійний радіологічний екологічний контроль та моніторинг забруднення 
елементів природного середовища, продуктів харчування рослинного і 
тваринного походження, питної води, атмосферного повітря та предметів 
побуту.  

На території області найбільш забрудненими районами є Тульчинський, 
Немирівський, Шаргородський, Гайсинський, Чечельницький, на території яких 
також необхідно здійснювати профілактичні заходи по зменшенню негативного 
впливу радіонуклідів.  


