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Тема:  Ядерні реакції. Закони радіоактивного розпаду 

Мета уроку: познайомити учнів із біологічною дією радіоактивного 

випромінювання та способами захисту організму від випромінювання.  Вивчити 

поняття ядерної реакції, розглянути практичне застосування. 

 Розвивати образне та критичне мислення, творчу уяву.  

Виховувати почуття відповідальності, працелюбність, самостійність, уважність. 

 

Матеріали до уроку: 

 

Ядерні реакції - це перетворення атомних ядер внаслідок їх взаємодії з 

елементарними частками або між собою. Ядерні реакції відбуваються переважно 

при бомбардуванні ядер якоїсь речовини потоком прискорення частинок. 

Символічні  ядерні реакції записують у вигляді: 

А+ а →В + в , або А(а,в) В, де 

 А- початкове ядро; 

    а- частинка,яка викликає ядерну реакцію;  

    В-нове ядро;  

    в- частинка, що виникає при реакції.  

     При ядерній реакції справджується закон збереження імпульсу,моменту 

імпульсу, енергії, електричного заряду, кількості нуклонів.  

      Але ядерна реакція в залежності від енергії  частинки а може проходити і так 



















реакція ядернавВ

 розсіяння непружнеа*А

розсіяння пружнеаА

аА  

        

Всього відомо науці 10000 реакцій. У зв’язку з цим виникає необхідність 

класифікації ядерної реакції. Розглянемо різні види класифікацій в залежності від 

різних ознак.  

  I. За значенням енергії частинок, що викликають реакції: 

а)  при малих енергіях Е ≤ 1кеВ),  

б)  низьких  1кеВ  ≤ Е ≤ 1МеВ 

в)  середніх 1МеВ  ≤ Е ≤ 100МеВ 

г) значних  100МеВ  ≤ Е ≤ 1 ГеВ 

д)  високих 1ГеВ  ≤  Е ≤ 500ГеВ 

є)  надвисоких Е ˃ 500ГеВ . 

       II. Залежно від природи часток, які беруть участь у ядерних реакція: 

               а) під дією нейтронів. Вони найчисленніші і мають велике практичне 

застосування. Причина цього полягає в тому, що нейтрон з будь-якою енергією 

вільно проникає в усі ядра атомів. Ряд наймасивніших ядер  (U
233

92
, U

235

92
, Pu

239

94
)  зазнає 



поділу при захопленні повільних нейтронів. Ці ядерні реакції лежать в основі роботи 

ядерних реакторів на повільних нейтронах. Ядра U 239

92
  Th 232

90
 та інші важкі ядра 

зазнають поділу тільки під дією швидких нейтронів.  На таких реакціях грунтується 

робота реакторів на швидких нейтронах.  

             б) заряджених частинок.  При наявності великої власної енергії  зарядні 

частинки можуть підійти близько до ядра  і викликати ядерну реакцію. Якщо  

енергія мала, то ядро почне відштовхувати  зарядні частки (d –частки, протони)  

              в) фотонів: γ –квантів. Такі реакції можуть відбуватись, коли енергія γ - 

квантів більша за енергію зв'язку нуклона в ядрі. Вони називаються фотоядерними 

реакціями. Ядро може "вибухнути", роздробившись на велику кількість осколків, що 

нагадує  зірку. Тому такий процес називають утворенням "зірок".  

      III . За масовим числом: 

а) на легких ядрах (А<50) 

б) на середніх ядрах ( 50 < А < 100) 

в) на масивних ядрах ( А< 100) 

      IV. В залежності від проходження ядерної реакції енергія: 

а) поглинається, Q < 0 то реакція називається ендотермічною; 

б) виділяється, Q ˃ 0 то реакція називається екзотермічною. 

      V. В залежності від участі людини: 

            а) некеровані – людина не може вплинути на процес проходження реакції. 

     Поділ важкого ядра являє собою процес його перетворення в два або кілька ядер. 

Вимушений поділ відбувається під дією нейтронів, тому і являє собою ядерну 

реакцію. 

              б) керовані – відбуваються за допомогою впливу людини в атомних 

реакторах, які досить складні, як в технічному, так і в технологічному відношенні 

установки. 

 

1. Історична довідка  

Відкриття радіоактивності у 1896 р. стало переворотом у науці. Французький фізик 

Антуан Анрі Беккерель досліджував фосфоресценцію (світіння) солей Урану. Його 

цікавило, чи не можуть відкриті незадовго до цього Х - промені (рентгенівські 

промені) випромінюватися тілами, в яких спостерігається явище фосфоресценції під 

дією сонячного опромінення.  

Похмурого дня, коли провести черговий 

дослід не вдалося, вчений заховав препарат 

у шухляду. На загорнутій у чорний папір 

фотопластинці лежав мідний хрест, а на 

ньому — препарат з подвійного сульфату 

Калію та Урану. Проявивши пластинку, 

Беккерель несподівано помітив, що на ній 

утворився чіткий контур хреста. Отже, випромінювання відбувається в темряві і без 

попереднього освітлення солі урану сонячними променями. 

У 1898 р. П'ер Кюрі та Марія Склодовська - Кюрі після тривалої і наполегливої 

праці виділили з уранової руди нові хімічні елементи — Радій і Полоній, які подібно 

до Урану спонтанно (самочинно) випускали невидиме проміння, але в кілька тисяч 

разів інтенсивніше. 



Наступного 1899 p. Eрнест. Резерфорд досліджував проходження променів, 

відкритих Беккерелем, крізь сильне магнітне поле і встановив, що «випромінювання 

урану є складним і складається принаймні із двох різних видів. Він спостерігав, що 

пучок променів, який виходив із джерела, в магнітному полі розщеплювався: один з 

його компонентів відхилявся від початкового напряму в один бік, а другий — у 

протилежний. Це означало, що промені переносять електричний заряд різних знаків. 

Важливою властивістю виявленого випромінювання виявилася його  

повна незалежність від зовнішніх умов: освітленості, температури, 

 тиску, електричного й магнітного полів тощо. Властивість  

самочинно (спонтанно) випускати випромінювання була  

названа радіоактивністю, а речовини, які випускають  

таке випромінювання, — радіоактивними. 

У 1900 р. французький учений П. Війяр показав,  

що існує і третя складова випромінювання Урану із  

незвичайною проникною здатністю, що не відхиляється у  

магнітному полі. За аналогією із двома попередніми складовими 

 її було названо третьою буквою грецького алфавіту — γ-випромінюванням. 

Цього ж року П. Кюрі та М. Склодовська - Кюрі показали, що β-випромінювання 

складаються із потоку електронів, що летять із великою швидкістю. Резерфорд 

своїми знаменитими дослідами довів, що α-випромінювання складаються із 

відносно важких частинок, які виявилися ядрами атомів Гелію.. 

 

2. α-випромінювання; β- випромінювання; γ-випромінювання. 

α-випромінювання 

Альфа-частинка — позитивно заряджена частинка, утворена 2 протонами й 2 

нейтронами, ідентична ядру атома Гелію. Характерною ознакою α-частинок є їх 

дуже велика енергія. Альфа-частинки, утворені під час розпаду ядра, мають 

початкову кінетичну енергію в діапазоні 1,8—15 МеВ. Радіоактивні речовини 

випромінюють α-частинки різної певної енергії. Однак проникнення альфа-активних 

радіонуклідів усередину тіла, коли опроміненню піддаються безпосередньо тканини 

організму, дуже небезпечне для здоров’я. Небезпечне для здоров’я також зовнішнє 

опромінення високоенергетичними альфа-частинками, джерелом яких є 

прискорювач.  

β-випромінювання 

Негативно заряджені бета-частинки є потоком електронів, які швидко летять. На 

відміну від α-частинок значення їхньої енергії лежать у межах від нуля до певного 

максимального значення Ем. Максимальна енергія Ем є характерною сталою для 

даного хімічного елемента. 

Бета-промені під дією електричних і магнітних полів відхиляються від 

прямолінійного напрямку. Внаслідок відносно малої маси β-частинок при 

проходженні крізь речовину можливе відхилення їх на значний кут — розсіювання в 

різні боки. Траєкторії β-частинок у речовині дуже покручені. Проте сумарна 

товщина шару, на яку β-частинка проникає в речовину, в десятки разів перевищує 

пробіг α-частинок. Швидкість частинок у бета-променях близька до швидкості 

світла. Бета-промені здатні іонізувати гази, викликати хімічні реакції, 

люмінесценцію, діяти на фотопластинки.  



γ-випромінювання 
Гамма-випромінювання, (γ-промені) — вид електромагнітного випромінювання з 

надзвичайно маленькою довжиною хвилі. Гамма-промені, на відміну від α-променів 

і β-променів, не відхиляються електричними й магнітними полями і 

характеризуються більшою проникною здатністю за рівних енергій та інших рівних 

умов. Проникна здатність γ-променів збільшується із зменшенням довжини хвилі γ-

випромінювання і зменшується із зростанням густини речовини - поглинача. 

Гамма-промені викликають іонізацію атомів речовини. Опромінення гамма-

променями залежно від дози й тривалості може викликати хронічну й гостру 

променеву хворобу, спричинити виникнення різних видів онкологічних 

захворювань. У той же час гамма-опромінення пригнічує зростання ракових та 

інших клітин, що швидко діляться. 

 

3. Причини радіоактивного розпаду. 

Було встановлено, що під час радіоактивного випромінювання реалізується мрія 

алхіміків: випромінювання супроводжується перетворенням одних хімічних 

елементів на інші. Намагаючись пояснити явища, що спостерігаються, Е. Резерфорд 

і його співробітник Ф. Содді висунули гіпотезу, відповідно до якої причиною 

радіоактивного випромінювання є мимовільний розпад атомів. 

Радіоактивність — це явище спонтанного (самочинного) перетворення 

нестійких ядер одного елемента в ядра іншого елемента, яке супроводжується 

випромінюванням різних частинок і електромагнітних хвиль. 

 

4. Період піврозпаду 

Досліджуючи перетворення радіоактивних речовин, учені встановили, що 

інтенсивність випромінювання одних речовин зменшується з часом швидко, інших 

— набагато повільніше. 

Так, активність радону зменшується вдвічі вже за 1 хв. 

Для кожної радіоактивної речовини є певний час, протягом якого кількість її атомів 

зменшується вдвічі. Цей інтервал називають періодом піврозпаду Т. 

Період напіврозпаду Т — це час, протягом якого розпадається половина наявного 

числа радіоактивних атомів. 

Наприклад, для ядра 𝑅𝑎88
226  період напіврозпаду складає близько 1600 років. Отже, 

якщо взяти 1 г радію, то через 1600 років його буде 0,5 г, а через 3200 років — 0,25 

г. Таким чином, вихідна кількість  радію повинна перетворитися на нуль через 

нескінченний проміжок часу.
 

 

5. Закон радіоактивного розпаду 
 

 

 

 

 

 

 

 



Період піврозпаду — фізична величина, що характеризує швидкість 

радіоактивного розпаду. 

Швидкістю радіоактивного розпаду, або активністю радіоактивного препарату 

називають число розпадів, що відбуваються за одиницю часу. 
Із закону радіоактивного розпаду випливає, що активність прямо пропорційна 

кількості ядер, або масі препарату і обернено пропорційна періоду піврозпаду. 

Одиниці активності вивчатимемо пізніше. 

Чим менший період піврозпаду, тим меншим є час життя атомів, тим швидше 

відбувається розпад. Для різних речовин його значення дуже відрізняються. 

Закон розпаду атомів не є законом, що керує розпадом одного атома, тому що не 

можна вгадати, коли відбудеться цей розпад. Розпад атома не залежить від його віку, 

тобто атоми «не старіють». Розпад будь-якого атомного ядра — це, так би мовити, не 

«смерть від старості», а «нещасливий випадок» у його житті. Для радіоактивних 

атомів не існує поняття віку. Можна визначити лише середню тривалість життя τ. 

 

 

Середня тривалість життя — це просто середнє арифметичне тривалості життя досить 

великої кількості атомів даного виду. Передбачити, коли відбудеться розпад даного 

атома, неможливо. Закон радіоактивного розпаду визначає середнє число атомів, що 

розпадаються за певний інтервал часу. Закон радіоактивного розпаду є статистичним 

законом. 

 

Домашнє завдання: 

Записати відповіді на запитання: 

1. У чому полягає причина негативного впливу радіації на живі організми? 

2. Який вид радіоактивного випромінювання є найбільш небезпечним для 

опромінення людини: а) α-випромінювання; б) β-випромінюван-ня; в) γ-

випромінювання? 

3. У чому полягає механізм іонізації атомів і молекул? 

4. У чому полягає біологічна дія іонізуючих випромінювань? 

5. Які фактори слід враховувати, оцінюючи вплив іонізуючого випромінювання на 

живий організм? 

 

 

Зворотній зв'язок  

Viber/Telegram 0932186792 

E-mail vitasergiivna1992@gmail.com 

 

!!!! у повідомленні з д/з не забуваєм вказувати прізвище, групу і дату уроку.  
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