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Ставлення старшокласників до ядерної енергії



АЕС
ПЛЮСИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Плюси атомної енергетики очевидні:

 Практична незалежність від джерел палива (через невеликий обсяг
витрати палива).

 Витрати на перевезення ядерного палива, на відміну від
традиційного, нікчемні. Крім того основою у ядерного палива є уран, 

який крім виробництва атомної енергетики ніде не використовують. 

А інші цінні ресурси залишаються для іншого використання. Україна
має власні поклади урану, тому вона не є залежною від імпорту
сировини з інших країн, що багаті покладами енергоресурсів. 

 Займає АЕС найменшу площу у порівнянні з іншими
електростанціями, що дає змогу розвиватись країні в
сільськогосподарському напрямі, також, як ми знаємо Україна
спрямовує напрям на виробництво різних продуктів харчування, тож
вона не може собі дозволити нехтувати такими угіддями. Також
станції мають стабільне у значних обсягах виробництво
електричного струму, мало залежить від погодних умов.



• Атомні електростанції під час експлуатації дають незначні викиди в атмосферу й не

потребують біля станцій значних площ для зберігання відходів, для порівняння, в теплових

електростанціях велика частина відходів потрапляє до атмосфери і несе за собою низку

згубних чинників (кислотні дощі, парниковий ефект та парникові гази, осідання важких

металів на грунт, які ніколи не зникають), що згубно впливають на всі живі організми, тобто

енергетика ядерного палива не є споживачем кисню, і не забруднює його, також не здійснює

вплив на навколишнє середовище існування. 

• Витрати на будівництво АЕС знаходяться приблизно на такому ж рівні, які будівництво ТЕС, 

також вони мають великі встановлені потужності з виробництва.

• Варто зауважити, що за час спостережень у районах розташування АЕС, жодного разу не

реєструвалися відхилення радіоактивного фону від нормального, якщо не йшлося про

надзвичайні ситуації.



МІНУСИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Існує кілька недоліків:

• Висока собівартість демонтажу.

• Потенційну небезпеку радіоактивного

забруднення навколишнього

середовища при важких катастрофах у

світі: типу Чорнобильської АЕС. 

(стається досить рідко)

• Головною проблемою атомної

енергетики всіх країн світу є відсутність

відпрацьованих надійних технологій з

утилізації та довготривалого

герметичного зберігання відходів

ядерного палива.



Але плюси атомної енергетики поширюються не тільки на АЕС. Енергія атома

використовується на сьогоднішній день і в інших цілях, крім постачання населенню і

промисловості електричної енергії. Так, не можна не дооцінювати вагомість атомної

енергетики для підводного флоту і атомних криголомів. Використання атомних двигунів

дозволяє їм тривалий час існувати автономно, переміщатися на будь-які відстані, а підводним

човнам – місяцями перебувати під водою. 

На сьогоднішній день у світі ведуться розробки підземних і плавучих АЕС ядерних двигунів

для космічних літальних апаратів, які використовуватиме сама людина, для добробуту в

суспільстві для свого комфорту. Якщо брати до уваги тільки експлуатаційні та фінансові

витрати, а також прибутки від експорту, то найдешевшим для України є енергія атома.



ЯДЕРНЕ ОПРОМІНЕННЯ І СІЛЬСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО СВІТУ

Ядерна фізика— порівняно молода наука, але темпи її розвитку настільки високі, що вже сьогодні

досягнення фізиків - ядерників вражають своєю масштабністю. Сільське господарство також

знайшло спосіб застосування установок для опромінення овочів та фруктів з метою збереження їх

від гниття, цвілі та різних ушкоджень. Опромінення невеликими дозами сповільнюють розвиток

мікрофлори або повністю знищують її активність, по суті, такі процеси є процесами відносно

холодної пастеризації або стерилізації.



МУТОГЕННА ДІЯ ІОНІЗУЮЧОГО
ВИПРОМІНЮВАННЯ

Після відкриття мутагенної дії іонізуючого випромінення його стали використовувати для

одержання нових сортів живих організмів. Але як метод виведення нових сортів з цінними

господарсько – корисними ознаками радіаційний мутагенез набув широкого застосування в

селекції рослин та їх плодів . На сьогоднішній час за допомогою іонізуйочого

випромінювання в світі одержано понад 1500 сортів рослин, що відрізняються від

батьківських певними ознаками: високою врожайністю, стійкістю проти хвороб, стійкістю до

зниження та підвищення температур та високою скоростиглістю урожаю.



ЯДЕРНА ФІЗИКА В АРХЕОЛОГІЇ
Перед археологами завжди стоїть проблема— як визначити точний вік знахідки? 

Відповісти на це питання можна не тільки спираючись на письмові джерела, але й за

допомогою радіокарбонового методу хронологічного маркування викопних

історичних знахідок органічного походження.

Сутність методу полягає у вимірюванні залишкової радіоактивності знайденого

предмета і порівняння її з певним стандартним значенням . Таким чином, вимірявши

радіоактивність предмета і порівнявши її зі стандартною величиною, можна

визначити час виготовлення предмета. За таким самим принципом визначається і час

смерті тварини. Цей метод є досить простим та універсальним.



РАДІОАКТИВНІСТЬ І ХІМІЯ

• Основне застосування радіонуклідів і радіоактивного випромінювання в хімії — область

аналізу якісного й кількісного складу речовини. Ця галузь хімічного знання одержала таку

назву як - радіо аналітична хімія. Методи радіо аналітичної хімії дозволяють визначити

речовини, виявляючи й вимірюючи ядерне або характерне рентгенівське випромінювання.

Доведено, що інтенсивність випромінювання прямо пропорційна концентрації досліджуваної

речовини. Тому найбільше застосування радіо аналітичні методи мають насамперед у

кількісному аналізі предметів хімії або їх елементів. Радіохімічний аналіз використовується

для вивчення систем природних і штучних радіонуклідів.



ЯДЕРНА ЕНЕРГІЯ - ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

Атомна енергетика на найближчі роки залишиться основною в Україні зі здобуття

електроенергії. Деякі вчені стверджують,що тривалість життя залежить від

використання електроенергії, що крім технічного і технологічного прогресу, 

споживання енергії, зрештою, є основою поліпшення якості життя людини. Тривалість

життя може бути інтегральним показником життєвого рівня населення певної країни. 



• Використання вогневих (традиційних) технологій призводить до інтенсивного витрачання кисню і

великих викидів парникового газу. Витрати кисню настільки насамперед великі, що на даний час, 

потужності лісів ледь вистачає для відновлення його компенсації.Інакше кажучи, масштаби

господарської діяльності людини загрожують стабільності вмісту кисню в атмосфері.У разі

нарощення виробництва енергії традиційними методами обсяг викидів можуть бути несумісні зі

здоровим життям людини. За рекомендаціями Кіотського протоколу й інших форумів з проблем

екології ,кількість викидів вуглекислого газу порівняно з нинішнім рівнем необхідно зменшити

вдвічі, а то й втричі. Як відомо, більшість екологів, фізико-хіміків, географів вважають, що у змінах

клімату нашої планети істотним чинником є потрапляння в атмосферу значних обсягів вуглецю.

• З цієї причини ми неминуче доходимо до парадоксального, на перший погляд, висновку: хочеш

жити краще, виробляй більше енергії на АЕС, адже якщо отримуєш більше енергії за вогневими

технологіями – змінюєш клімат Землі і твої діти та внуки житимуть набагато гірше за твої

сучасників і за тебе. Тому електроенергія АЕС є найкращим способом отримання енергії.



ВИСНОВОК
У епоху XXI століття зникає уявна парадоксальність суджень про використання ядерної

енергетики, а вибудовується строгий, логічний ланцюжок: хочеш жити краще – то раціонально
використовуй природні ресурси планети та вироблену людиною енергію.

Розвивай галузі науки, які матимуть змогу компенсувати збитки, завдані навколишньому
середовищу від господарської діяльності самої людини.

Звичайно, радіоактивність згубно впливає на організм людини , але тільки в тому разі, якщо її
використовують нераціонально.   На даний час людство не може існувати без енергії атома: 

археологія, селекція рослин, сільське господарство та безліч інших цікавих та корисних сфер
діяльності людини. 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!


