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Мета
Вияснити чи можна ядерну енергію 

застосовувати у мирних цілях?
Чи ядерна енергія - це лише зброя?

Завдання Довести значимість ядерної енергії для 
людства в тому числі і для Харківщини



Актуальність

Проблема 
енергозбереже

ння на 
сьогоднішній 
день стала 
однією із 

найактуальніш
их проблем у 
всьому світі. 

Чи не 
загрожують 

нам ресурсні 
війни?

Популярність 
застосування 

атома у 
медицині



Що таке ядерна 
енергія?

Ядерна енергія – внутрішня 
енергія атомних ядер, що 
перетворюються при деяких 
ядерних перетвореннях.



Ядерна енергія – загроза людству 

• Лабораторія АЕС Чолк - Рівер
в штаті Онтаріо (Канада)

12 грудня 
1952 року 

• ЧАЕС (Україна)26 квітня 
1986 року

• АЕС "Онагава" та на АЕС 
"Фукусіма- 1 (Японія)

11 березня 
2011 року 



Вичерпність корисних копалин

60%
населення 

Землі –
городяни



Вироблення електроенергії, тис.ГВт.год
Теплові електростанції
Атомні електростанції
Гідроелектростанції
Альтернативні

Структура електроенергії, що виробляється

Електроенергетика світу

(energetika.in.ua/ru/books/book-3/part-1/section )



нафта
35%

газ
21%

вугілля
25%

атомна
6%

гідроенергетика
2%

Інші види джеел
11%

Структура світового використання енергоресурсів



Електроенергетика світу

60% 20% 17% 3%

ТЕС ГЕС АЕС
НЕТРДИЦІ

ЙНІ



Схема розташування родовищ урану в Україні

Родовища:
1 - Северинівське
2 - Мічурінське
3 - Ватутінське
4 - Жовторіченське
5 - Первомайське
6 – Кременчуцьке
7 - Калиновське, Лозоватське
8 – Південне
9 - Червоний Шахтар
10 - Північна Берізка
11 – Михайлівське
12 – Анастасіївське
13 – Новофастівське
14 – Новосвітське
15 - Ніколо-Козельське
16 - Адамівське, 
Борецьке,Краснооськольське
17 - Дніпровський уранорудний р-н



Переваги:
 Мало 

забруднюють 
навколишнє 
середовище

 Не вимагають 
прив’язки до 
сировини

 Не займає великі 
земельні площі 
при будівництві

Недоліки:
 Катастрофічні 

наслідки аварій на 
деяких застарілих АЕС 
- наслідок 
недосконалого захисту 
системи.

 Проблеми поховання 
радіоактивних 
відходів. 

 Теплове забруднення 
використовуваних АЕС 
водойм.



Карта р. Сіверський Донець,
де доцільно побудувати міні-ГЕС



р. Сіверський Донець

Ухил –
0,18м/км

Швидкість течії 
–

0,15 - 1,41 м / с

Побудова 
«міні-ГЕС»

Печенізький 
район



Недобудови у Бірках на Харківщині. 



Схема доставки загаченого урану Жовті Води - с. Бірки



Сейсмічне районування України



Удосконалити питання безпечної експлуатації 
ядерної енергії.

Гідроелектростанцію на Харківщині доцільно 
побудувати в районі Печеніг.

Корисні копалини є вичерпними за рахунок великого споживання 
енергії промисловістю. Задля запобігання ресурсним війнам виникає 
необхідність побудови не лише альтернативних джерел енергії, а й 
АЕС.

Відновити побудову АТЕЦ у с. Бірки.




	ЕНЕРГІЯ МАЙБУТНЬОГО:�ЦЕ МИРНИЙ АТОМ ЧИ МОЖЛИВЕ БЕЗ’ЯДЕРНЕ СТОЛІТТЯ?�
	Номер слайду 2
	Номер слайду 3
	Номер слайду 4
	Номер слайду 5
	Номер слайду 6
	Номер слайду 7
	Номер слайду 8
	Номер слайду 9
	Номер слайду 10
	Номер слайду 11
	Номер слайду 12
	Номер слайду 13
	Номер слайду 14
	Номер слайду 15
	Номер слайду 16
	Номер слайду 17
	Номер слайду 18

