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Тема: Ядерний реактор. Атомна енергетика України.  

Мета: 

- Навчальна: ознайомити учнів з фізичними основами ядерної енергетики. 

Вивчити будову та принципи дії ядерного реактора , різновид ректорів. 

Розглянути екологічні проблеми використання АЕС. 

- Розвивальна: розвивати пізнавання здібності учнів і зацікавленість 

предметам. 

- Виховна: виховувати постійну потребу в поповненні знань , виховувати 

національну свідомість і патріотизм. 

 

Ядерні реактори. Атомні електростанції. 

Ядерними реакторами називають технічні пристрої, які дозволяють 

здійснювати керовану ланцюгову ядерну реакцію. Основними елементами ядерного 

реактора є ядерне пальне, сповільнювач і відбивач нейтронів, теплоносій для 

відведення тепла та регулятори швидкості перебігу ланцюгової реакції. 

Ядерне пальне — це ізотопи урану, плутоній, торій. Сповільнювачі та 

відбивачі нейтронів необхідні для збільшення кількості нейтронів, які є найбільш 

ефективними для розвитку ланцюгової ядерної реакції. Як сповільнювачі та 

відбивачі використовуються графіт, важка вода, сполуки берилію. 

Для підтримання керованої ядерної реакції слугують керівні стрижні, які по-

глинають надлишкові нейтрони і не дозволяють ланцюговій реакції перейти у 

некеровану, що призводить до вибуху. 

Дуже важливим елементом ядерного реактора є теплоносій (вода, рідкий на-

трій), адже у процесі роботи реактора розвиваються величезні температури. 

Зрозуміло, що головним завданням у конструюванні будь-якого реактора є 

убезпечення персоналу, який обслуговує реактор, від гама-випромінювань і ней-

тронних потоків. Із цією метою застосовуються захисні пристрої, які поглинають 

гама-випромінювання (залізо, свинець) і поглиначі нейтронів (вода, бор, бетон). 

Атомні реактори встановлюються на атомних електростанціях, керування якими 

автоматизовано і здійснюється на відстанях. 

Крім одержання ядерної енергії, атомні реактори використовуються у дослід-

ницьких цілях. 

4. Атомна енергетика України. Екологічні 

проблеми ядерної енергетики.  

Атомна енергетика в Україні розвивається з 1977 

року, коли було введено в експлуатацію перший блок 

Чорнобильської АЕС. За період з 1977 р. по 1989 р. було 

введено 16 енергоблоків загальною потужністю 14800 

МВт на 5 атомних станціях: Запорізькій, Рівненській, 

Хмельницькій, Чорнобильській, Південноукраїнській. 

У 2003 році Чорнобильську АЕС було закон-

сервовано (рис. 184). 



Зараз в Україні діють 4 атомні електростанції: Запорізька (рис. 185), 

Рівненська, Хмельницька, Південноукраїнська. 

Більше 50 % електроенергії в Україні виробляється на атомних 

електростанціях. За кількістю реакторів та їхньою потужністю Україна посідає 

восьме місце у світі. Ядерна енергія в Україні використовується в усіх галузях 

народного господарства — промисловості, медицині, сільському господарстві, 

наукових дослідженнях, а також у побуті. 

В Україні є поклади уранової руди (рис. 186). 

Підприємства з видобутку та переробляння уранової 

руди розташовані у Дніпропетровській, Миколаївській 

та Кіровоградській областях. 

Проблема ядерної енергетики є особливо акту-

альною для України. Дуже великої шкоди екології, і не 

лише в Україні, завдала катастрофа на Чорнобильській 

атомній електростанції, що сталася 26 квітня 1986 

року. В результаті понад 41 тис. кв. км території було 

забруднено радіонуклідами. Близько 46 тис. га орної 

землі та 46 тис. га лісу за рівнями забруднення 

вилучено з виробництва. Ще й сьогодні екологічну 

небезпеку становлять радіоактивні речовини, викинуті 

під час аварії та закриті піском і бетоном. 

У нормальному робочому стані атомні електро-

станції завдають екології навколишнього середовища 

меншу шкоду, ніж теплові, або гідроелектростанції. 

Але під час аварійних ситуацій загроза завжди виникає 

(рис. 187). 

Для продуктивного подальшого розвитку атомна 

енергетика має відповідати ряду вимог, серед яких: 

 забезпечення людства паливними ресурсами й через ефективне використання 

природного урану, а надалі й торію; 

 унеможливлення будь-яких аварій; 

 екологічно безпечні виробництва енергії та ефективна утилізація відходів. 

Нині вченими в різних країнах ведеться активний 

пошук ядерних технологій для майбутнього. 

 

Домашнє завдання 

1.Зробити конспект 

2.Нанесіть на контурну мапу України основні атомні 

електростанції та місця розташування покладів уранової 

руди. Мапу вклейте у робочий зошит. Зробіть висновок 

щодо природного радіоактивного фону на території 

України. 
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