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Видатні відкриття в області фізики, що стосуються будови мате-
рії, які були зроблені у минулому столітті, призвели до появи і бурх-
ливого розвитку новітніх технологій, зокрема радіаційних і ядерних. 
Зазвичай такі технології спочатку застосовують у військовій сфері, 
а потім у загальногосподарській. Так трапилось і з ядерними техно-
логіями. Водночас будь- які відкриття на ранньому етапі їх практич-
ного застосування через недостатність теоретичних знань та відсут-
ність практичного досвіду, як правило, не обходяться без аварій та 
інцидентів з негативними наслідками для людини. Тим більше, це 
стосується технологій, пов’язаних з використанням енергії атомних 
ядер, через її величезний потенціал, не співмірний ні з яким іншим, 
раніше відомим людству, видом енергії.

Починаючи розповідь про радіаційні та ядерні інциденти, аварії, 
катастрофи, слід визначити початкову точку, час, з якого вони роз-
почалися. Не викликає сумнівів, що вони є  наслідком виникнення 
й  розвитку ядерної фізики та ядерних технологій. Історичним 
початком ядерної фізики можна вважати відкриття французьким 
фізиком А.А.  Беккерелем явища природної радіоактивності урану 
у лютому 1896 року. Хоча дехто пов’язує його з відкриттям менш як 
чотирма місяцями до того у листопаді 1895 року німецьким фізиком 
В.К.  Рентгеном  Х-променів, названих пізніше його ім’ям. Остан-
нім часом пріоритет цього відкриття надають українському фізику, 
електротехніку, винахіднику, організатору науки, публіцисту та 
громадському діячеві Пулюю Івану Павловичу, який зробив це від-
криття у 1886 році. До речі, вони з В.К. Рентгеном були добре знайомі. 
Але залишимо це історикам. Початок розвитку ядерної (атомної) 
енергетики пов’язують з фізичним пуском у 1954 році у місті Обнин-
ську в СРСР першої в світі ядерної (атомної) електростанції.

Слід зауважити, що поняття «атомна енергетика», «атомна елек-
тростанція», «атомна бомба», «атомний реактор» є анахронізмами, 
оскільки наразі атомна і ядерна фізика чітко розмежовані. Атомна 
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фізика вивчає процеси в атомі, не торкаючись структури і процесів 
у атомному ядрі, а ядерна фізика вивчає структуру ядра і всі процеси, 
які в ньому відбуваються. Тому зазначені вище поняття відносяться 
саме до ядерної фізики і мали б називатися «ядерними». Водночас, 
маючи це на увазі, у подальшому будуть по мірі можливостей вико-
ристуватись поняття, що склалися історично.

Але на час пуску першої в  світі електростанції з  ядерним реак-
тором вже існували атомні бомби. Отже, насправді все починалось 
з  її створення. Можливо, точкою відліку слід вважати будівництво 
й запуск першого ядерного реактора у 1942 році у США, призначеного 
для наробки плутонію-239 для атомної бомби. Саме в  той період 
і розпочалися перші радіаційні аварійні ситуації, інциденти та ава-
рії, у тому числі й такі, що супроводжувалися викидами радіоактив-
них речовин у навколишнє середовище, про які, як правило, з відо-
мих причин тоді не повідомлялось.

Ядерна катастрофа на Чорнобильській АЕС у  1986  році та велика 
ядерна аварія на АЕС «Фукусіма Даїчі» у 2011 році підірвали у світо-
вої громадськості довіру як до атомної енергетики, так, зокрема, 
й до можливостей використання ядерної енергії, джерел іонізуючих 
випромінювань, радіоактивних ізотопів у  різних сферах господар-
ської діяльності. Виняток хіба що становила медицина, досягнення 
якої у таких напрямках, як радіаційна діагностика, радіаційна тера-
пія злоякісних новоутворень, сумнівів ні в  кого не викликають. 
Виник навіть новий напрямок  –  ядерна медицина. Тепер, через 
десятки років після тих драматичний подій відбувається повільне, 
проте більш об’єктивне сприйняття й  оцінка можливостей «мир-
ного атому» і, безперечно, з часом вдасться більш виважено вико-
ристовувати потенціал ядерної фізики не тільки в атомній енерге-
тиці, але й інших сферах діяльності людини.

Але, хоча більш ніж за століття, що минуло з  часу відкриття 
радіоактивності, наші теоретичні знання та практичні навички 
незмірно виросли, радіаційні аварії, інциденти постійно супрово-
джують використання досягнень ядерної індустрії. Більш того, зви-
чайна пересічна людина, яка не має ніякого відношення до роботи 
підприємств ядерної індустрії, може у  будь- який час випадково 
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зіткнутись, навіть не підозрюючи про це, з невидимим сучасником 
нашої епохи –  іонізуючою радіацією.

У точному визначенні понять, що застосовуються у цій книжці –  
інциденти, аварії, катастрофи, наразі немає одностайності, але 
автори радять з метою однозначного тлумачення цих понять корис-
туватися глосарієм, наведеним у цій книжці. Цілком можливо, що ці 
поняття у довідковій та іншій літературі можуть тлумачитись дещо 
по-іншому, але, якщо тлумачити їх однаково, то неодмінно можна 
досягти порозуміння.

Автори не претендують на висвітлення істини в останній інстан-
ції та безапеляційність тлумачень і будуть вдячні Читачу за вислов-
лені конструктивні зауваження.

Висвітлюючи у  цій книзі матеріали щодо окремих негативних 
випадків, автори інколи не завжди достатньо упевнено відносили їх 
до певної категорії.

Автори не переконані і у тому, що їм дійсно вдалося описати п’ят-
десят найбільших радіаційних і  ядерних подій. Як показує історія, 
багато які країни не поспішали повідомляти світу про свої невдачі 
у цій новій, дуже небезпечній для усієї планети галузі науки і техніки.

Слід додати, що розповідаючи про радіаційні і  ядерні негативні 
для людини події у новітній історії, автори, крім первинних науко-
вих джерел після ретельного критичного аналізу використовували 
статті із засобів масової інформації, онлайн- довідника «Вікіпедія» 
та деяких інших віртуальних сайтів, факти у  яких можуть бути 
дещо гіперболізовані і їх далеко не завжди можна перевірити. Адже 
ця книжка не претендує на строгу наукову монографію, а  є,  ско-
ріше, науково- популярним виданням, розрахованим на широке 
коло читачів. Матеріал у ній викладено наступним чином: спочатку 
все, що стосується розробки, випробувань ядерної та термоядерної 
зброї, атомних бомбардувань японських міст Хіросіма та Нагасакі 
і  «обкатки» військ ядерним вибухом; надалі  –  деяка інформація 
про так звані «мирні» атомні вибухи, про захоронення радіоактив-
них відходів і ядерних матеріалів в морях і океанах, а потім –  про усі 
відомі аварійні події у порядку міжнародної класифікації INES. Слід 
зауважити, що не всі радіаційні інциденти можна чітко віднести до 
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того чи іншого рівня вказаної класифікації. Читач може сам пере-
конатися, що у передмові до цієї класифікації такі події, як «втрата 
та крадіжка джерел випромінювання, виявлення безхазяйних дже-
рел», а також «випадки переопромінення хворих у процесі процедур, 
військові випадки і  навмисні злочини», шкала INES не включає; 
водночас у графі «глибокоешелонований захист» таблиці INES деякі 
з цих подій передбачені (див. 1, 2 і 3 рівні), тобто наразі існують певні 
протиріччя, тому автори такі події у класифікацію свідомо не вклю-
чали, а описали окремо. Кожна стаття супроводжується декількома 
посиланнями на літературні джерела, які автори використовували 
при її підготовці і за рахунок яких Читач може розширити свій кру-
гозір з того чи іншого питання.
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Аварійна	 ситуація  –  стан потенційно небезпечного об’єкта, що 
характеризується порушенням меж та (чи) умов безпечної експлу-
атації, але не перейшов у аварію, і за якого всі несприятливі впливи 
джерел небезпеки на персонал, населення та довкілля утримуються 
у  прийнятних межах за допомогою відповідних технічних засобів, 
передбачених проєктом.

Аварія	радіаційна –  подія, внаслідок якої втрачено контроль над 
джерелом іонізуючого випромінювання, яка призводить або може 
призвести до радіаційного впливу на людей та довкілля, що переви-
щує допустимі межі, встановлені нормами, правилами і  стандар-
тами з безпеки.

Аварія	 ядерна  –  аварія, пов’язана з  наднормативним виходом 
продуктів ядерних реакцій у довкілля внаслідок втрати можливості 
регулювання реакції поділу (чи синтезу) та викликана пошкоджен-
ням обладнання з  ядерними матеріалами (готової продукції) і/або 
ядерно- фізичними процесами внаслідок руйнування елементів 
з  ядерним паливом під час його виготовлення, транспортування, 
зберігання та позаштатної експлуатації.

Аварія	запроєктна –  аварія, викликана початковими подіями, які 
не враховуються для так званих проєктних аварій, тобто прогнозо-
ваних аварій, які передбачаються при розробці проєктної докумен-
тації на радіаційно небезпечну установку або така, що супроводжу-
ється додатковими порівняно з  проєктними аваріями відмовами 
систем безпеки або помилками персоналу.

Аварія	проєктна –  аварія, для якої проєктом визначені початкові 
події і кінцеві стани та передбачені системи безпеки, що забезпечу-
ють з  урахуванням принципу одиничної відмови системи (каналу 
системи) безпеки або однієї, не залежної від початкової події, 
помилки персоналу, обмеження її наслідків встановленими для 
таких аварій межами.
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АЕС	 (атомна електростанція)  –  електростанція, в  якій ядерна 
енергія перетворюється в  електричну. Генератором енергії на АЕС 
є  ядерний реактор. Тепло, яке виділяється в  реакторі внаслідок 
самопідтримуючої керованої реакції поділу ядер деяких радіоак-
тивних ізотопів важких хімічних елементів (переважно 235U, 239Pu), 
потім так само як на звичайних теплових електростанціях (ТЕС), 
перетворюється на електроенергію.

Активна	 зона	ядерного реактора  –  область, в  якій розташовані 
тепловидільні збірки (ТВЕЛи) і відбувається контрольована самопід-
тримуюча реакція поділу ядер важких ізотопів: урану-235 або плу-
тонію-239 в  реакторах на теплових нейтронах чи в  якій відбува-
ється напрацювання ядерного палива в  реакторах- розмножувачах 
(на швидких нейтронах). В ході керованої реакції поділу ядер виді-
ляється енергія у  вигляді нейтронного, гамма-, бета- випроміню-
вання; кінетична енергія уламків поділу.

Альфа-	 (α-)	 випромінювання  –  іонізуючий корпускулярний 
потік ядер гелію, що складаються з двох протонів і двох нейтронів, 
які випускаються при ядерних перетвореннях. Становить особливу 
небезпеку за надходження до організму, наприклад, з  ізотопами 
урану, плутонію, америцію, радону та іншими джерелами альфа- 
частинок.

Атомна	 (ядерна)	 бомба  –	 	вид зброї вибухової дії з  зарядом 
величезної руйнівної сили, у  якому застосовується самопідтри-
муюча некерована ланцюгова ядерна реакція поділу урану-235 або 
плутонію-239. Основними елементами бомби є  заряд речовини, 
що ділиться, вибуховий пристрій і  оболонка. Заряд речовини, що 
ділиться, загальною масою більше критичної, поділений на дві чи 
більше частин. Вибуховий пристрій сконструйований таким чином, 
що водночас може з’єднати всі частини разом, і  з  того моменту 
миттєво виникає розгалужена ланцюгова реакція поділу, яка завер-
шується через мільйонні долі секунди вибухом. Вибух атомної 
бомби супроводжується виділенням величезної кількості тепла, 
виникненням потужної ударної хвилі, світлового випромінювання 
і  проникаючої радіації, великої кількості радіоактивних продуктів 
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ядерного поділу, забрудненням навколишнього середовища радіо-
активними елементами –  продуктами поділу.

Атомна	енергія (див. Ядерна	енергія)

Безпека	радіаційна –  дотримання допустимих меж радіаційного 
впливу на персонал, населення та навколишнє природне середо-
вище, встановлених нормами, правилами та стандартами з безпеки.

Безпека	ядерна –  дотримання норм, правил, стандартів та умов 
використання ядерних матеріалів.

Бер  –  біологічний еквівалент рада (застаріле  –  рентгена); поза-
системна одиниця еквівалентної та ефективної дози, 1/100 зіверта; 
за умов опромінення води, водних розчинів і тканин живих організ-
мів для бета- та гамма- опромінення практично дорівнює раду (кое-
фіцієнт якості випромінювання дорівнює 1), тобто у таких випадках 
можна прийняти, що 1 бер = 1 рад.

Бета-	(β-)	випромінювання –  іонізуюче випромінювання, яке 
являє собою потік електронів або рівних їм за масою, але зарядже-
них позитивно частинок  –  позитронів, що виникає при радіоак-
тивному розпаді нуклонів (протонів чи нейтронів)  –  так званий 
бета- розпад.

Бк	 (Беккерель)  –  одиниця радіоактивності у  системі СІ;  
1 Бк = 2,7×10–11 Кі (кюрі).

ВВЕР-1000  –  водо- водяний енергетичний реактор (рос. ВВЭР) 
з  електричною потужністю близько 1000 МВт) і  тепловою потуж-
ністю близько 3000 МВт.

Г-	(Гіга-) –  префікс в системі СІ, що дає кратність 109 (1 000 000 000 –  
один мільярд). Наприклад, 1 ГБк = 109 Бк.

Газгольдер  –  резервуар для зберігання газоподібних речовин. 
На  АЕС за рахунок витримки газів у  газгольдері зменшується їх 
радіоактивність.

Гамма-	 (γ-)	 випромінювання  –  короткохвильове електромаг-
нітне іонізуюче випромінювання з  довжиною хвилі менше 1 анг-
стрема (0,1 нм), яке виникає в реакціях за участю атомних ядер і еле-
ментарних частинок в процесах розпаду, синтезу, анігіляції, під час 


