
 

  До 28-річниці Чорнобильської катастрофи 
 
 

 
 
 
 

 
           
 

22-30 квітня 2014р., крім вихідних,  в Державній  науково-
технічній бібліотеці України  проходитиме тематична виставка 
видань з фонду ДНТБ за  2012-2014 роки 
 

" Безпека атомних електростанцій. 
Наслідки Чорнобиля та проблеми їх подолання" 

 
 На виставці будуть представлені:  офіційні документи, монографії, наукові 
збірники, матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій, депоновані 
наукові роботи, патентна, промислова, науково-технічна документація, періодичні 
видання України та Росії. 
  В експозиції матеріали Державного комітету ядерного регулювання України, 
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в справах захисту населення  
від наслідків Чорнобильської катастрофи, Інституту ядерних досліджень НАН 
України, Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, 
Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України та ін. 
присвячені проблемам безпеки атомної енергетики в Україні та світі,  аналізу причин 
аварії на Чорнобильській АЕС, на АЕС Фукусіма-1 в Японії; забезпеченню 
довготривалої безпеки зруйнованого реактора – зведенню  нового саркофага (так 
званої «Арки»), проблемам утилізації ядерних відходів, соціально-економічним та 
медичним аспектам наслідків Чорнобильської катастрофи, удосконалення систем 
ядерної та радіаційної безпеки у всьому світі, особливо у сфері підвищення  
готовності до надзвичайних ситуацій, ризиків будь-яких імовірних аварій. 
 
   До послуг користувачів: 
 

- термінове копіювання; 
- сканування; 
- консультації. 

 
Часи роботи: 1000 – 1700 

 



Пропонуємо Вашій увазі деякі з нових надходжень: 
 

 

Б 16422 
    62 
 
    Енергетика: історія, сучасність і майбутнє [Текст]. – К. : 
Фенікс, 2013 - . 
   [Кн. 4] : Розвиток атомної енергетики та об'єднаних 
енергосистем / [Денисевич К. Б., Ландау Ю. О., Нейман В. 
О. та ін.]. – К., 2013. – 304 с. : рис., фот, табл. – Бібліогр.: с. 
301-302 . 

 

Частина 1. Атомна енергетика 

Розділ 1. Розвиток атомної енергетики  
Розділ 2. Ядерні реактори 
Розділ 3. Ядерні енергетичні установки 
Розділ 4. Атомні електростанції 
Розділ 5. Паливні цикли атомної енергетики 
Розділ 6. Забезпечення паливом атомної енергетики 
Розділ 7. Перспективні напрямки розвитку реакторів та ядерного паливного циклу 
Розділ 8. Реактори – випалювачі високорадіотоксичних відходів переробки 
відпрацьованого палива АЕС 
 
Частина 2. Об’єднані енергосистеми та енергоутворення 
 
Розділ 1. Процес об’єднання енергетичних систем: основні поняття й призначення 
Розділ 2. Міжсистемні зв’язки –  засіб ефективного утворення енергооб’єднань 
Розділ 3. Об’єднана енергетична система України 
Розділ 4. Едина енергетична система Російської Федерації 
Розділ 5. Транснаціональні і трансконтинентальні енергосистемні утворення 
 
 

 
  
 
Р 341887 
   621.3 
 
    Karpan, Nikolay.  
    From Chernobyl to Fukushima [Text] : [english translation] 
/ Nikolay Karpan. - K. : S. Podgornov, 2012. – 302 p. 
  
В своей новой книге «От Чернобыля до Фукусимы» 
инженер-физик Николай Карпан приводит множество 
неизвестных фактов о двух самых масштабных авариях на 
атомных станциях. Имея большой опыт работы на АЭС 
разных типов, в том числе и десятилетний стаж на 



Чернобыльской АЭС (1979-1989), Николай Карпан в полной мере пережил и 
прочувствовал на себе нюансы жизни «ликвидатора атомных аварий». Автор 
захватывающе рассказывает о самых первых часах этих катастроф и проводит интересный 
анализ данных исторических событий. Николай Карпан хорошо знает людей, о которых 
пишет. Выпукло и живо описаны моменты работы Правительственной комиссии по 
ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и внутренняя жизнь персонала 
Чернобыльской АЭС. Уникальной является стенограмма судебных заседаний 
Чернобыльского суда и описание причин взрыва реактора на 4-м блоке. Сегодняшнее 
состояние международных чернобыльских проектов и описание того, как трагедия  
Чернобыля превратилась в фарс, никого не оставят ранодушным. 
 
   События на японской АЭС «Фукусима» поданы в свойственной автору манере – с 
понятным каждому описанием событий и с профессиональной оценкой случившегося. 
Впервые читатель увидит закономерность взрывов японских реакторов, вызванных 
неадекватными представлениями о сложных взаимоотношениях Человека с Природой и ее 
могучих силах, проявляющихся в природных катастрофах. 
 
   Нет, и не может быть безопасных атомных реакторов, поскольку в них заложены не 
только мощное давление и высокая температура, но и смертельная радиация, выходящая  
из них с недопустимо высокой частотой – каждые 15 лет (четыре запроектных аварии за 
57 лет существования мировой атомной энергетики). 
 
    Эта книга – настоящее событие, потому что она написана физиком-профессионалом об 
экстремальных событиях в его жизни честно, хлестко и без пафоса. 
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    Проблемы безопасности атомной энергетики. Уроки 
Чернобыля [Текст] = The safety problems of the nuclear power 
the lessons of Chernobyl : монография / Б. С. Пристер, А. А. 
Ключников, В. М. Шестопалов, В. П. Кухарь ; под ред. Б. С. 
Пристера ; НАН Украины, Ин-т 
проблем безопасности атомных электростанций. - Чернобыль 
: [Ин-т проблем безопасности АЭС], 2013. - 200 с. : ил., 
граф., табл. - Библиогр.: с. 182-192 (169 назв.).  
 

Из содержания: 
 

Часть 1. Аварии, сопровождавшиеся выбросом радионуклидов в окружающую среду 
 
Глава 1. Что  было задолго до Чернобыля или как мы приближались к 26 апреля 
1986 г.? 
1.1. 12 декабря 1952 г. Канада штат Онтарио, Чолк-Ривер, АЭС NRX 
1.2. Авария в Уиндскейле. Загорание графита в реакторе 
1.3. Авария с выбросом радиоктивных продуктов деления в окружающую среду из 

хранилищ радиоактивных отходов 
1.4. Франция, АЭС «Сант-Лаурен» 
1.5. Пожары на АЭС 



1.6. Авария на ЛАЭС в 1975 г. 
1.7. Несостоявшийся Чернобыль в штате Пенсильвания, США 
1.8. Авария реактора РБМК-1000 на ЧАЭС в 1982 г. 
1.9. Случаи нестабильности актвиных зон реактора РБМК-1000 
1.10. Авария 10 августа 1985 г. в бухте Чажма 
 
Глава 2. Чернобыльская катастрофа 
2.1. Авария на 4-м блоке ЧАЭС в 1986 г. 
2.2. Чернобыльская авария – случайность или закономерность 
 
Глава 3. Допущенные ошибки не повторяются – вопрос или утверждение? 
3.1. Пример первый: 19 октября 1989 г., Испания, Ванделлос, АЭС «Ванделлос» 
3.2. Второй пример: Франция, АЭС Блайе 
3.3. Третий пример: инцидент на РАЭС, 2009 г., Украина 
3.4. О приоритете безопасности 
3.5. Можно ли абсолютно полагаться на конфайнмент? 
3.6. Авария на АЭС «Деичи-1», Фукусима, Япония 
3.7. Можно ли было избежать аварии на АЭС «Фукусима-1»? 
3.8. Классификация аварий – как отражение непонимания проблем безопасности атомной 
энергетики 
 
Часть 2. Чернобыль: уроки аварийного реагирования 
 
Глава 4. Реагирование на аварию 
4.1. Сокрытие информации о катастрофе от общественности 
4.2. Готовность к реагированию. Мобилизационные ресурсы в условиях бизнеса и частной 
собственности 
 
Глава 5. «Йодный» урок 
5.1. Почему радионуклиды йода опасны и при попадании его в окружающую среду 
необходимо быстрое реагирование? 
5.2. Особенности поведения радионуклидов йода в живом организме и формирования 
дозы облучения щитовидной железы 
5.3. Как защитить человека от воздействия радиоактивного йода? 
5.4. «Йодный» урок Чернобыля 
 
Глава 6. «Молочный» и «мясной» уроки Чернобыля 
6.1. «Молочный» урок Чернобыля 
6.1.1. Особенности производства молока на загрязненной 137Cs территории Украинского 

Полесья  
6.1.2. Почему молоко на территории Украинского Полесья «критический продукт»? 
6.1.3. Доза облучения или плотность загрязнения территории? 
6.2 «Мясной» урок Чернобыля 
6.2.1.   Кормовой ресурс Полесья 
6.2.2. Организация мясного скотоводства на загрязненных 137Cs территориях Украинского    
Полесья 
6.3. Ветеринарные уроки. Меры по защите животных и обращение с пораженным скотом 
 
Глава 7. Проблемы учета свойств окружающей среды 
 
Глава 8. Организационные вопросы ликвидации последствий Чернобыльской 
аварии 



 
 
 

 
Р 345222 
   61 
 
    Богатирьова, Раїса Василівна.  
    Атомні опіки людства (антропосоціоекоцентричний 
вимір атомної енергії) [Текст] : [монографія] / Р. В. 
Богатирьова. - К. : Авіцена, 2013. - 272 с. 
 

Зі змісту: 
 

1. Необхідність перегляду технократичних підходів 
1.1. Атомна енергія в техноцентричній системі координат 
1.2. Ядерна енергетика в контексті енергетичних проблем 

людства 
1.3. Психосоціальний аспект необхідності альтернативних 

підходів та human security 
2. Позапроектні режими атомної енергії 
2.1. «Ядерні мітки» 1957-го: Рокі-Флетс, Віндскейл, Киштим 
2.2. Аварія на Трі-Майл-Айленді 
2.3. Чорнобильська катастрофа 
2.4. Аварія на АЕС «Фукусіма-Даїчі» 
2.5. Інцидент на АЕС «Форсмарк» 
2.6. Людський фактор в ядерних інцидентах 
3. Атомна енергія крізь призму безпеки та здоров’я людини 
3.1. Радіація та живі організми: дуалізм впливу 
3.2. Харчові ланцюжки та Codex Alimentarius 
3.3. Деякі методологічні особливості 
4.    Атомна енергія та соціум 
4.1. Технократія та атомоцентризм 
4.2. Атомно-психологічний контекст радіаційного впливу 
4.3. Аспект здоров'я в соціально-психологічному вимірі на прикладі 
постчорнобильських взаємин суспільства та атомної енергії 
5.   Ядерна енергія та екосфера 
5.1. Радіаційні травми екосфери 
5.2. Травмовані екосистеми як унікальний шанс для вивчення радіоактивних впливів 
6.    Ядерна енергетика в контексті кліматичних змін 
6.1. Протиріччя безпекового характеру 
6.2. Утилізація СО2  та ядерна енергетика: конфліктна зона ризиків 
7.    Проблемне майбутнє ядерної енергетики та тенденції розвитку 
8.    Прогностичні сценарії та необхідні рішення 
8.1. Сценарій для атомної енергії в ресурсному контексті 
8.2. Глухий кут нерозповсюдження 
8.3. Питання ядерного тероризму 
8.4. Необхідність перерозподілу компетенції агентств на рівні ООН 
8.5. Чорнобильський полігон 
8.6. Загальні висновки та окремі рекомендації 
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   5 
 
    Кузьменко, Михайло Ілліч.  
    Радіонуклідна аномалія [Текст] : [наук.-попул. вид.] / М. 
І. Кузьменко ; НАН України, Ін-т гідробіології. - К. : 
Академперіодика, 2013. - 394 с. 
 
У книзі розповідається про екологічні наслідки 
Чорнобильської катастрофи, радіонуклідне забруднення 
довкілля, міграцію радіонуклідів по Дніпру та каскаду його 
водосховищ до Чорного моря, динаміку накопичення  
радіонуклідів, дози опромінення і порушення в організмах 
представників флори та фауни наземних і водних екосистем. 
Наведено узагальнені результати досліджень, виконаних 

фахівцями України, Білорусі, Росії та інших країн, щодо ранніх і віддалених наслідків  
йонізувального опромінення організму людини. 

 


