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Мета ознайомити студентів з техногенною аварією на Чорнобильській АЕС,
доповнити знання з атомної енергетики, виховання поваги до пам'яті 
героїв - ліквідаторів ЧАЕС і до професіоналів, які продовжують після 
чорнобильських подій активну діяльність, закріпити міжпредметні 
зв'язки в науках природного циклу

Обладнання проектор, комп'ютер, анімаційні ролики, студентські проекти



ХІД ВИХОВНОГО ЗАХОДУ
Студентам роздається лист учасника виховного
заходу; прослухавши доповіді, студенти повинні
заповнити таблицю, яку в кінці заходу здають
викладачу

«Переваги та недоліки АЕС»

Полеглим і живим учасникам ліквідації
катастрофи на Чорнобильській АЕС, вдовам і
матерям, сім'ям, які втратили годувальника,
присвячується цей захід.

ПЕРЕВАГИ НЕДОЛІКИ

Щороку 26 квітня в усьому світі відзначається сумна дата - річниця Чорнобильської катастрофи. В
останні роки 26 квітня відзначається не тільки як День Чорнобиля, а й як День пам'яті жертв радіаційних
катастроф.

В ніч з 25-го на 26 квітня 1986 року, на атомній електростанції, розташованої в 130 км від Києва,
сталася одна з найбільших в світі промислових аварій. Ядерний реактор четвертого енергоблоку атомної
станції вийшов з-під контролю, вибухнув і загорівся.



Україна належить до тих країн світу, в яких завдяки наявності
високих технологій, висококваліфікованих інженерів і вчених
створена потужна атомна енергетика. На сьогодні в країні працюють
чотири атомні електростанції: Запорізька, Рівненська, Южно-
Українська, Хмельницька.

На АЕС України діють 15 атомних енергоблоків, загальна
потужність яких становить 13 835 МВт, що забезпечує більш ніж
половину потреб України в електроенергії. АЕС обслуговуються
багатотисячними колективами висококваліфікованих фахівців.
Фактично навколо кожної з українських АЕС виросло невелике місто.



Як працює ядерний реактор 
Ядерний реактор – пристрій, призначений для здійснення

керованої ланцюгової реакції поділу, яка завжди супроводжується
виділенням енергії.

Ланцюгова реакція поділу, яка відбувається в урані та деяких
інших речовинах, є основою для перетворення ядерної енергії на
теплову й електричну. Під час ланцюгової реакції безупинно
з’являються осколки поділу, які мають величезну кінетичну
енергію. Якщо урановий стрижень занурити в теплоносій, то
осколки віддаватимуть йому свою енергію. У результаті теплоносій
нагріється. Саме так працює ядерний реактор, у якому ядерна
енергія перетворюється на теплову.

Керована ланцюгова ядерна реакція відбувається в активній зоні реактора.
ТВЕЛи пронизують всю активну зону реактора і занурені в теплоносій, який часто
слугує також сповільнювачем нейтронів. Продукти поділу нагрівають оболонки
ТВЕЛів, і ті передають енергію теплоносію.



Принцип роботи атомної електростанції

Анімаційний ролик «Як працює АЕС»

Енергія, що виділяється в активній зоні
реактора, передається теплоносію першого
контуру. Далі теплоносій подається насосами в
теплообмінник (парогенератор), де нагріває до
кипіння воду другого контуру. Отримана при
цьому пара надходить у турбіни, обертаючі
електрогенератори. На виході з турбін пара
надходить у конденсатор, де охолоджується
великою кількістю води, що надходять з
водосховища.



Чорнобильська АЕС. Історія
Чорнобильська АЕС (ЧАЕС) розташована в східній частині великого географічного регіону,

іменованого білорусько-українським Поліссям, на березі ріки Прип'яті, що впадає в Дніпро, у 18 км від
районного центра - м. Чорнобиль. У 112 кілометрах південніше Київ, а в 100 км на схід – місто Чернігів.
Місто Прип'ять - місце, де знаходиться сама станція і містечко обслуговуючого персоналу.
До аварії на ЧАЕС загальна чисельність населення в 30-ти кілометровій зоні навколо станції складала
близько 100 тисяч чоловік.



Чорнобильська АЕС. Історія
4 лютого 1970 розпочались роботи з будівництва майбутнього міста енергетиків - Прип'яті.
У травні 1970 почалася розмітка котловану під 1-й енергоблок ЧАЕС, в липні 1971 завершилося

будівництво ЛЕП 110 кВ підстанції Чорнобильська, а 7 грудня того ж року було створено постійну комісію
з прийомки об'єктів Чорнобильської АЕС.
1977 р. – запуск першого енергоблоку;
1978 р. – запуск другого енергоблоку;
1981 р. - запуск третього енергоблоку;
25 листопада 1983 на реакторі 4-го 
енергоблока було завантажено першу 
ТВЗ
28 березня 1984 4-й енергоблок вийшов
на проєктну потужність 1 000 МВт



Будова реактора на Чорнобильській АЕС
На Чорнобильській АЕС були встановлені ядерні реактори РБМК-

1000
Це реактор великої потужності, канальний. Графіто-водневий

ядерний реактор створений для вироблення 1000 МВт енергії.
Складається безпосередньо сам реактор з активної зони, де
відбувається ланцюгова ядерна реакція. Містить пристрій для
завантаження палива і заміни використаного палива без припинення
роботи реактора, та турбінне обладнання, що перетворює механічну
енергію в електричну. Кругообіг води в реакторі здійснюється
головними циркуляційними насосами. Їх вісім - шість працюючих і два
резервних. Барабан сепаратора розділяє потік води і водяну пару.



Чорнобильська аварія
Відеоролик «Запис перших переговорів диспетчерів ЧАЕС»

Приблизно о 1:23:50 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці
Чорнобильської АЕС стався вибух, який повністю зруйнував реактор.
Будівля енергоблока частково обвалилася. У різних приміщеннях і на даху
почалася пожежа. Згодом залишки активної зони розплавилися. Суміш з
розплавленого металу, піску, бетону і частинок палива розтікалася під
реакторними приміщеннями. З жерла реактора піднімався, в кілька
сотень метрів заввишки, стовп продуктів горіння, потужний потік газової
радіоактивності. Ситуація погіршувалася в зв'язку з тим, що в
зруйнованому реакторі продовжувалися неконтрольовані ядерні і хімічні
реакції з виділенням тепла…



Чорнобильська аварія
О 1 годині 30 хвилин на місце катастрофи прибули

підрозділи пожежних частин з охорони АЕС, самої
станції та м. Прип'яті, під командуванням лейтенантів
Віктора Кибенка та Володимира Правика. Пожежні
взяли на себе всю міць радіоактивного
випромінювання при гасінні пожежі на покрівлі
машинного залу. Пізніше прибули пожежні частини з м.
Чорнобиля, Києва та інших районів, командування
якими очолив майор Телятников.



Наслідки аварії на Чорнобильській АЕС
Після аварії утворилася радіоактивна хмара, яка накрила

не лише сучасну Україну, Білорусь та Росію, які розташовані
поблизу ЧАЕС, але й багато країн Європи.

Радіоактивний йод-131: період напіврозпаду - 8 днів. Він
легко потрапляє в організм при диханні і через шкіру, що
призводить до внутрішнього опромінення, яке може
викликати рак щитовидної залози та інші страшні наслідки.
Радіоактивні цезій і стронцій: період напіврозпаду близько 30
років.

Особливо небезпечний плутоній з періодом напіврозпаду
24000 років. При пожежі реактора плутоній і сажа утворили
«гарячі частинки», які легко переносяться вітром і,
потрапляючи в організм людини, осідають в легенях,
викликаючи серйозне внутрішнє опромінення.

Внаслідок викиду у навколишнє природне середовище
понад п'ятдесяти мільйонів кюрі радіоактивності, майже
третина території України загальною площею 15 тисяч
квадратних кілометрів з населенням 2,4 мільйона була
забруднена радіоактивними викидами.



Наслідки аварії на Чорнобильській АЕС
У 134-х ліквідаторів діагностували гостру

променеву хворобу; 28 із них померли протягом
кількох місяців і щонайменше 19 - у наступні роки.



Наслідки аварії на Чорнобильській АЕС
- Еколого-біологічні наслідки: опроміненням природних об’єктів та їх радіоактивні

забруднення. Призвела до загибелі лісів в 30-кілометровій зоні, який не витримав страшного
радіаційного удару (так званий «рудий ліс»). Тут радіоактивне забруднення в перші тижні і
місяці сягала кількох тисяч Кі/км2. Найсильніше постраждали хвойні ліси, які опинилися в кілька
разів більше радіочутливими, ніж змішані і листяні.

- Медико-демографічні наслідки: у 1987-2004 рр. померло 504117 осіб, із них 497348
дорослих та підлітків (у т. ч. 34499 ліквідаторів аварії) і 6769 дітей

- збільшення смертності
- генетичні порушення
- зростання числа дітей з вродженими вадами розвитку
- збільшення числа захворювань на рак
- порушення імунітету
- захворювання органів системи кровообігу

- Соціальні наслідки: нині в Україні налічується більш ніж 15 000 сімей, які отримують пільги
внаслідок втрати годувальника, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою

Наслідки Чорнобиля глобальні і вічні. Вічні, тому що термін життя деяких з радіоактивних
забруднювачів - тисячі років.



Евакуація населення
У перші два дні після аварії на Чорнобильській АЕС здійснювали

евакуацію лише із 10-кілометрової зони. Зокрема, через півтори доби
після вибуху на станції вивезли мешканців міста Прип’ять. А з 30-
кілометрової зони перші п’ять днів після аварії людей не лише не
вивозили – населення й не попереджали про загрозу радіації.

Загалом в Україні радіоактивно забрудненими стали 2293
населених пунктів, у яких на кінець вісімдесятих років минулого
сторіччя мешкало понад 2,6 млн осіб.



З домашнього архіву наших студентів

Кудрявцев Валерій Володимирович
зима, 1986 р



БЕСІДА ЗІ СТУДЕНТАМИ

Головними причинами катастрофи було: 
1.Проведення недостатньо повно та правильно 
підготовленого електричного експерименту . 
2. Два конструктивних прорахунку при проектуванні
реактора типу РБМК.
3. Недостатній рівень безпеки графіт-уранового
реактора РБМК-1000.
4. Помилки персоналу.
Всі ці факти відомі світовій громадськості. Роботи з
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з 26.04.86 р.
проводились під керівництвом Урядової комісії СРСР,
яка почала працювати в Чорнобилі вже з другої
половини дня 26 квітня і продовжувала свою
діяльність до 1991 року.



Заповнимо таблицю «Переваги та недоліки АЕС» 

ПЕРЕВАГИ НЕДОЛІКИ
Економія органічного палива.

Малі маси пального.

Отримання великої 
потужності з одного реактора.

Невисока собівартість енергії.

Відсутність потреби в 
атмосферному повітрі.

Екологічна чистота (при 
правильній їх експлуатації).

Небезпека оточуючих АЕС 
територій.

Особливості ремонту.

Складність ліквідації ядерного 
енергетичного об'єкта.

Висока кваліфікація і 
відповідальність кадрів.

Доступність для тероризму та 
шантажу з катастрофічними 
наслідками.

Необхідність захоронення 
радіоактивних відходів.

Варто чи ні розвивати атомну 
енергетику?
Проблемна бесіда з 
формулюванням загального 
висновку



НОВИЙ "САРКОФАГ" НАД ЧАЕС
Саркофаг, побудований над четвертим енергоблоком, що

вибухнув, поступово руйнувався. Небезпека, в разі його
обвалення, в основному визначалася тим, як багато
радіоактивних речовин знаходиться усередині.

Новий саркофаг на ЧАЕС будували близько 3 тисяч
робітників. Спорудження розпочалось у квітні 2012 року.

Загальна маса конструкції разом з допоміжним
обладнанням - 36000 тонн. Встановлення відбулося шляхом
насування змонтованої споруди за допомоги спеціальної
системи, яка складається із 224 гідравлічних домкратів і
пересуває конструкцію на 60 см за один цикл.
29 листопада 2016 року було завершено насування арки. Новий
саркофаг запустили в експлуатацію у липні 2019 року.



ПІДСУМКИ І ВИСНОВКИ ВИХОВНОГО ЗАХОДУ
Використання ядерної енергії має як позитивні, так і негативні результати.
Побачивши позитивні сторони в застосуванні ядерної енергії, людина почала її пропагувати, але

при цьому втратила пильність і не до кінця відпрацювала системи контролю та безпеки. Коли же
трапилася біда (з вини самої людини), вона кинулася в іншу крайність: заборона ядерної енергії,
припинення її використання. Це не вихід. Оскільки яку енергію буде використовувати людина, коли
вичерпаються запаси твердого палива, нафти і газу? Вони ж не безмежні. Крім того, звичайне паливо,
згораючи, дуже сильно забруднює повітря і порушує екологію Землі. Потрібно розумно і вкрай
обережно користуватися атомною енергетикою. Людина повинна завжди керуватися правилом «Не
нашкодь!», бути обачною, уважною, прораховувати наслідки на кілька ходів вперед. А головне -
завжди пам'ятати про інших людей, цінності життя, унікальності нашої планети.



У Чорнобильській історії є точний час початку, але
немає точного часу закінчення…

Цього року 26 квітня виповнюється рівно 35 років з
дня страшної катастрофи на Чорнобильській АЕС. У
сучасному світі чорнобильська катастрофа є найбільшою
в історії атомної енергетики: вона стала
наймасштабнішою, як за кількістю задіяних в ній
ліквідаторів, так і наймасштабнішою за кількістю жертв.

Масштаби катастрофи могли стати набагато
більшими, якби не мужність і самовідданість учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Ризикуючи життям, здоров'ям вони захистили людей від
згубного впливу і подальшого розповсюдження радіації.

Уроки Чорнобиля для енергетиків всього світу -
наказ усіма силами забезпечувати безпеку мирного
атома, завжди пам'ятаючи про Чорнобильську аварію,
аби не повторювати історію.

На цьому наш виховний захід закінчено. Дякуємо
всім за увагу і роботу. До побачення.



КОНКУРС ПЛАКАТІВ ТА ПОСТЕРІВ



ДЯКУЄМО ЗА ПОДВИГ, І ВІЧНА ПАМ`ЯТЬ ГЕРОЯМ, ЩО ВІДДАЛИ СВОЄ 
ЖИТТЯ У БОРОТЬБІ З ЦІЄЮ ТЕХНОГЕННОЮ КАТАСТРОФОЮ!

Цей дощ – як душ … Цей дощ – як душ…
Цей день такий ласкавий.

Сади цвітуть. В березах бродить сік.
Це солов’їна опера, Ла Скала!

Чорнобиль. Зона. Двадцять перший вік.
Тут по дворах стоїть бузкова повінь.

Тут ті бузки проламують тини.
Тут щука йде, немов підводний човен, і 

прилітають гуси щовесни.
Але кленочки проросли крізь ґанки.

Жив–був народ над Прип’яттю – і зник.
В Рудому лісі виросли поганки, і ходить 

Смерть, єдиний тут грибник…
Ліна Костенко.


