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2.3. Ефективна доза опромінення людини від природних 
радіоактивних джерел і техногенно-підсилених радіоактивних 
джерел природного походження 

 

Доза від природних джерел випромінювання , яку за проміжок часу 

t отримують представники населення j-ого населеного пункту, може бути представ-

лена як сума доз: від природного радіаційного фону  і від техногенно-

підсилених джерел природного походження :  

 
У свою чергу, кожна зі складових дози (2.4.1) може бути представлена через суму 

доз від зовнішнього і внутрішнього  опромінення: 

 

де  – ефективна доза зовнішнього опромінення від природних джерел      

іонізуючого випромінювання за час T,  – ефективна доза внутрішнього 

опромінення від природних джерел іонізуючого випромінювання за час T; 

 – ефективна доза зовнішнього опромінення від техногенно-підсилених 

радіоактивних джерел природного походження (обумовлена радіоактивністю будіве-

льних матеріалів і сировини) за час T;  – ефективна доза внутрішнього 

опромінення від техногенно-підсилених радіоактивних джерел природного поход-

ження за час T. 

З результатів, отриманих у розділі 2.1, зрозуміло, що складові дози від природ-

них джерел ,  є сталими величинами для певного регіону, бо залежать від 

геологічних умов місцевості і не залежать від жодного суб’єктивного фактору.  

В результаті узагальнення матеріалів досліджень було встановлено, що величина 

річної ефективної дози зовнішнього опромінення від природних джерел іонізуючого 

випромінювання  склала рівні від 0,1 мЗв∙рік–1 – для південних районів,           

до 0,3 мЗв∙рік–1 – для північних районів регіону, а величина  склала в серед-

ньому 0,2-0,3 мЗв∙рік–1. 

Що стосується складових виразу (2.3.3), то, як показано у попередніх розділах, 

,  визначаються багатьма факторами (вміст природних радіонуклі-

дів у ґрунті, будівельних конструкціях будівель, поверх, герметичність підлоги, ная-

вність вентиляції та ін.). Використовуючи результати досліджень рівнів потужності 

експозиційної дози у приміщеннях, визначених залежностей між типом будівельного 

матеріалу у конструкції житлової будівлі і ПЕД у приміщенні для певних населених 

пунктів, наведених у розділі 2.1, знайдено величини середньорічної дози 

для населення кожного з обстежених населених пунктів (табл. 2.3.1). Величина цієї 

дози для населення досліджених територій склала інтервал 0,3-0,6 мЗв∙рік–1.  

Величина середньорічної ефективної дози зовнішнього опромінення, яка обумов-

лена радіоактивністю будівельних матеріалів  для робітників гранітних   

кар’єрів обчислена за даними досліджень ПЕД на робочих місцях і в житлових бу-

динках (табл. А.11): ця величина дози для фахівців гранітних кар’єрів зна-

ходилося у межах 0,2 ÷ 0,5 мЗв∙рік–1. 
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Друга складова у рівнянні (2.3.3) , яка характеризує внутрішнє опро-

мінення людини від техногенно-підсилених джерел випромінювання природного 

походження, визначається, з одного боку, безпосередньо радіаційним фактором:      

вмістом природних радіонуклідів у ґрунті, конструкціях будівель, а з іншого –          

суб’єктивним фактором: наявністю чи відсутністю умов накопичення газу всередині 

приміщення (тип фундаменту дому, герметизація підлоги, доступність вентиляції, 

дренажу та ін.).  

Можна вважати, що при формуванні  основний внесок здійснює 222Rn, 

при цьому доза від останнього залежить як від умов мешкання, так і від умов праці 

людини. Тому її можна представити наступним чином: 
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Таблиця 2.3.1 
Ефективна доза зовнішнього опромінення від техногенно-підсилених 

радіоактивних джерел природного походження , мЗв∙рік–1 extnattecn

j
E ,

Населений пункт 
Середньорічна ефективна еквівалентна доза  

extnattecn

j
E ,

Арбузинський район, 
Миколаївська область 

максимальне значення 0,5 

мінімальне значення 0,2 

середньоарифметичне значення 0,3 

стандартне відхилення 0,2 

Вознесенський район, 
Миколаївська область 

максимальне значення 0,5 

мінімальне значення 0,2 

середньоарифметичне значення 0,25 

стандартне відхилення 0,15 

Казанківський район, 
Миколаївська область 

максимальне значення 0,6 

мінімальне значення 0,3 

середньоарифметичне значення 0,4 

стандартне відхилення 0,2 

Доманівський район, 
Миколаївська область 

максимальне значення 0,3 

мінімальне значення 0,1 

середньоарифметичне значення 0,2 

стандартне відхилення 0,1 

Братський район, 
Миколаївська область 

максимальне значення 0,6 

мінімальне значення 0,3 

середньоарифметичне значення 0,4 

стандартне відхилення 0,2 

Первомайський район, 
Миколаївська область 

максимальне значення 0,3 

мінімальне значення 0,1 

середньоарифметичне значення 0,25 

стандартне відхилення 0,1 

м. Миколаїв максимальне значення 0,2 

мінімальне значення 0,1 

середньоарифметичне значення 0,1 

стандартне відхилення 0,05 
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де  – ефективна доза опромінення людини від надходження 222Rn з 

повітрям за час T, Зв;  – ефективна доза опромінення людини від над-

ходження 222Rn з питною водою за час T, Зв. 

При цьому кожна зі складових правої частини виразу 2.3.4 також може бути роз-

бита на відповідні складові, які характеризують дозу від 222Rn, що формується вдома 

і на виробництві: 

 

де  – ефективна доза опромінення людини від надходження 222Rn з 

повітрям житлового приміщення за час T, Зв; – ефективна доза опромі-

нення людини від надходження 222Rn з повітрям робочого приміщення за час T, Зв; 

,  – ефективна доза опромінення від надходження 222Rn з 

питною водою (при споживанні її вдома або на робочому місці) за час T, Зв. 

Останній факт є особливо вагомим, як показано, для робітників підприємств        

гранітдобувної галузі, які підлягають подвійному опроміненню від 222Rn: на вироб-

ництві і у своїх житлових приміщеннях. Саме через цей факт ця категорія населення 

може бути віднесена до критичної за радоновим фактором групи населення. 

За результатами дослідження ЕРОА 222Rn у повітрі житлових приміщень, наведе-

них у розділі 2.1, середньорічна ефективна доза внутрішнього опромінення людини 

для радононосних територій півдня України від 222Rn  склала: за середньо-

геометричним значенням – 6,1 мЗв∙рік–1 зі стандартним відхиленням 4,5 (табл. 2.3.2), 

для окремих районів ці величини складали відповідно 8,5 та 7,0 мЗв∙рік–1 (рис. 2.3.1). 
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Таблиця 2.3.2 
Ефективна доза від 222Rn житлових приміщень, мЗв∙рік–1 

Населений пункт ЕРОА 222Rn у повітрі приміщення, Бк·м–3 Ефективна доза  
inhalRn

ej
E ,

hom,

2 2 2

Арбузинський район 

смт. Арбузинка максимальне значення 215 13 

мінімальне значення 115 6 

середньогеометричне значення 186 11 

стандартне відхилення 84 5 

с. Благодатне максимальне значення 166 10 

мінімальне значення 41 3 

середньогеометричне значення 94 5 

стандартне відхилення 70 4 

с. Бузьке максимальне значення 275 17 

мінімальне значення 34 2 

середньогеометричне значення 141 7 

стандартне відхилення 100 5 

Вознесенський район 

с. Актово максимальне значення 198 12 

мінімальне значення 29 1 

середньогеометричне значення 99 5 

стандартне відхилення 70 3,5 
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Продовження табл. 2.3.2 

Населений пункт ЕРОА 222Rn у повітрі приміщення, Бк·м–3 Ефективна доза  
inhalRn

ej
E ,

hom,

2 2 2

Арбузинський район 

с. Олександрівка  максимальне значення 180 11 

мінімальне значення 10 1 

середньогеометричне значення 78 4 

стандартне відхилення  56 2,5 

Первомайський район 

с. Синюхін Брід максимальне значення 154 9 

мінімальне значення 62 3 

середньогеометричне значення 87 4 

стандартне відхилення 42 2 

с. Чаусово 1 
с. Чаусово 2 

максимальне значення 174 11 

мінімальне значення 72 4 

середньогеометричне значення 87 4,5 

стандартне відхилення 54 2,5 

Доманівський район 

смт. Доманівка максимальне значення 183 11 

мінімальне значення 13 1 

середньогеометричне значення 57 2,5 

стандартне відхилення 44 2 

с. Володимирівка максимальне значення 120 6 

мінімальне значення 37 2 

середньогеометричне значення 54 2,5 

стандартне відхилення 33 1,5 

с. Ізбашевка максимальне значення 230 14 

мінімальне значення 13 1 

середньогеометричне значення 64 3 

стандартне відхилення 60 3 

с. Копи максимальне значення 123 6 

мінімальне значення 46 2,5 

середньогеометричне значення 57 3 

стандартне відхилення 24 1 

с. Прибужжя максимальне значення 80 5 

мінімальне значення 40 2 

середньогеометричне значення 51 2,5 

стандартне відхилення 11 0,5 

с. Широкі Криниці максимальне значення 80 5 

мінімальне значення 40 2 

середньогеометричне значення 51 2,5 

стандартне відхилення 21 1 
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Закінчення табл. 2.3.2 

Населений пункт ЕРОА 222Rn у повітрі приміщення, Бк·м–3 Ефективна доза  
inhalRn

ej
E ,

hom,

2 2 2

Казанківський район 

смт. Казанка  максимальне значення 83 5 

мінімальне значення 31 2 

середньогеометричне значення 44 2 

стандартне відхилення  22 1 

с. Миколаївське максимальне значення 83 5 

мінімальне значення 31 2 

середньогеометричне значення 44 2 

стандартне відхилення 12 0,5 

с. Новоданилівка максимальне значення 152 9 

мінімальне значення 10 0,5 

середньогеометричне значення 87 4,5 

стандартне відхилення 75 3,5 

Братський район 

с. Крива Пустош максимальне значення 336 20 

мінімальне значення 35 2 

середньогеометричне значення 121 5 

стандартне відхилення 95 5 

с. Миролюбівка максимальне значення 232 16 

мінімальне значення 45 3 

середньогеометричне значення 104 5 

стандартне відхилення 67 3,5 

Рис. 2.3.1. Діапазон ЕЕД від 222Rn у повітрі житлових приміщень 
Миколаївської області  

мЗв∙рік–1 



59 

Григор’єва Людмила Іванівна 
Томілін Юрій Андрійович 

Середньорічна ефективна доза від 222Rn, який надходить до людини з питною 

водою  склала 0,04 ± 0,01 мЗв∙рік–1. Сумарна доза опромінення від 222Rn за 

обома шляхами його надходження до організму (інгаляційного та з питною водою) 

склала у середньому 6,15 ± 2,1 мЗв∙рік–1. Більше 90 % у сумарну дозу від 222Rn вно-

сив 222Rn повітря житлових приміщень, внесок питної води був невеликий – 3-6 %.  

За результатами вимірів ЕРОА 222Rn у повітрі виробничих і житлових приміщень 

обчислена величина ефективної дози від 222Rn для фахівців гранітних кар’єрів.      

Середня величина індивідуальної дози від надходження 222Rn з повітрям виробничих 

приміщень  склала (за середньогеометричними значеннями): на Первомай-

ському гранітному кар’єрі – 2,0 мЗв∙рік-1, на Первомайському гранітно-щебеневому 

кар’єрі – 1,0 мЗв∙рік–1, на Олександрівському гранітному кар’єрі – 1,9 мЗв∙рік–1, на 

Прибузькому гранітному кар’єрі – 1,8 мЗв∙рік–1, на Софіївському гранкар’єрі 

«Совмабл» – 2,3 мЗв∙рік–1, на Новоданилівському гранкар’єрі – 1,3 мЗв∙рік–1 

(рис. 2.3.2). Величина індивідуальної дози  для фахівців, на робочих місцях 

яких відзначені підвищенні рівні вмісту 222Rn у повітрі (бурильник, дробильник,  

каменотес), досягала 3,0-5,0 мЗв∙рік–1. 

Результати визначення радіаційного навантаження від надходження 222Rn з        

повітрям житлових приміщень для фахівців гранкар’єрів  свідчили, що 

величина ефективної дози за середньогеометричними показниками склала                 

5,6 мЗв∙рік–1, при розкиді значень від 3,0 до 11,0 мЗв∙рік–1. Величина внутрішнього 

опромінення від потрапляння 222Rn з питною водою обчислена за показниками       

середнього вмісту 222Rn у питній воді і склала 0,2-0,3 мЗв∙рік–1, а у випадку викорис-

тання для питних потреб води з підвищеним вмістом 222Rn (Софіївський гранкар’єр) 

ця величина досягала 0,5-0,8 мЗв∙рік–1. 
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Рис. 2.3.2. Діапазон ЕЕД від 222Rn для різних категорій населення 
на півдні України 

мЗв∙рік–1 
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За отриманими результатами величина ефективної дози для фахівців гранітних 

кар’єрів від 222Rn при інгаляції його з повітрям житлових і виробничих приміщень і 

при потраплянні з питною водою складала діапазон значень 5-20 мЗв∙рік–1.  

Таким чином, для цієї категорії населення суттєвий додатковий внесок (до 60 %) у 

повну радонову дозу здійснював радон їхніх робочих місць, що обумовлювало збіль-

шення загального дозового навантаження у 1,5-2,0 рази. Порівняння індивідуальних 

річних доз від 222Rn для працівників гранітних кар’єрів з дозами від 222Rn для інших 

представників населення радононосних територій півдня України представлено на 

рисунку 2.3.3. Це ще раз підтверджує той факт, що при визначенні величини дози 

для населення з радононосних регіонів півдня України  не можна не врахо-

вувати двофакторність її утворення: вдома і на робочому місці. 
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Рис. 2.3.3. Діапазон ЕЕД від 222Rn для різних категорій населення 
на півдні України 
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Геологічні особливості північних районів регіону, пов’язані з присутністю у    

підстилаючому шарі гірських порід гранітоїдного складу з підвищеним кларковим 

вмістом радіоактивних елементів урано-торієвого ряду, обумовлюють підвищені 

рівні природного радіаційного фону, а також підвищені рівні дози внутрішнього 

опромінення людини від 222Rn.  

Основна частина населення регіону отримує зовнішнє опромінення від природ-

них джерел іонізуючого випромінювання у межах 0,05-0,15 мЗв·рік–1, а населення, 

що мешкає на територіях з підвищеними рівнями природного радіаційного фону – 

до 0,2-0,3 мЗв·рік–1. Величина ефективної дози внутрішнього опромінення від при-

родних радіонуклідів для населення регіону дорівнювала 0,2-0,25 мЗв·рік–1. 

Ефективна доза внутрішнього опромінення для людей, які мешкають в умовах 

техногенно-підсилених природних джерел іонізуючого випромінювання, від потрап-

ляння 222Rn за обома шляхами його надходження до організму: інгаляційного та           

з питною водою, склала за середньогеометричними величинами 6,15 мЗв·рік–1,             

на іншій території – 1,5 мЗв·рік–1. 

Максимальні величини досягали 10-12 мЗв·рік–1. Більше 90 % у формування цієї 

дози вносив 222Rn з ДПР повітря житлових приміщень, внесок питної води був       

невеликим – 3-6 %, при цьому визначальним фактором насичення 222Rn колодязної  

води є надходження радіоактивного газу з підземних порід, які оточують колодязь.  
Величина ефективної дози внутрішнього опромінення для людей, які працюють в 

умовах підсиленого впливу природних джерел, – працівників гранітдобувної і         

гранітпереробної промисловості – від 222Rn при інгаляції його з повітрям житлових і 

виробничих приміщень і при потраплянні з питною водою склала 5-20 мЗв·рік–1.   

Для цих фахівців основний внесок (до 60 %) у дозу від ТПДПП здійснює радон їхніх 

робочих місць, що обумовлює збільшення дозового навантаження у 1,5-2,0 рази. 


