


 
Чорнобильська АЕС 

Запорізька АЕС 

Рівненська АЕС 

Південноукраїнська  АЕС 

Хмельницька АЕС 

РівненськаАЕС 

Рівненська обл.,  м. Кузнецівськ 

Тип реактора - ВВЕР, Кількість - 4шт. 

Потужність - 2*1000, 1*440, 1*412 = 2852 
МВт 

 

Чорнобильська АЕС 

Київська обл.,  м. Прип”ять 

Тип реактора - РБМК, Кількість - 3шт. 

Потужність - 1*1000, = 3000 МВт 

 

Хмельницька АЕС 

Хмельницька обл.,  м. Нетішин 

Тип реактора - ВВЕР, Кількість - 4шт. 
Потужність - 4*1000, = 4000 МВт 

 

Південноукраїнська АЕС 

Одеська обл.,  м. Південноукраїниськ 

Тип реактора - ВВЕР, Кількість - 3шт. 

Потужність - 3*1000, = 3000 МВт 

 

Запорізька АЕС 

Запорізька обл.,  м. Енергодар 

Тип реактора - ВВЕР, Кількість - 6шт. 

Потужність - 6*1000, = 6000 МВт 

 

Розміщення АЕС на території України  

№2 





ЗВИЧАЙНА 
ХІМІЧНА                      
ЗБРОЯ 
ТЕРМОЯДЕРНА 



«Калібр» (рос. ОКР «Калибр») — сімейство крилатих ракет, розроблених в ОКБ-8 (НПО 
«Новатор»), Росія (СРСР). Протикорабельна крилата ракета цього сімейства має кодове 
позначення НАТО SS-N-27 «Sizzler», для ураження наземних цілей — SS-N-30. Експортні 
варіанти комплексу мають назву Club (Club-A, Club-M, Club-K, Club-S). 

«Іскандер» (індекс комплексу — 9К720, за класифікацією МО 
США і НАТО — SS-26 Stone) — сімейство балістичних 
оперативно-тактичних ракетних комплексів класу земля-земля, 
(ОТРК): Іскандер, Іскандер-Е, Іскандер-К, Іскандер-М. Комплек  
розроблений на Коломенському КБ Машинобудування (КБМ). 
Вперше «Іскандер» представили в серпні 1999 року на 
аерокосмічному салоні МАКС 



Х-22 «Буря» (виріб Д-2, відповідно до класифікації НАТО — 
AS-4 Kitchen — «Кухня») — радянська надзвукова крилата 
протикорабельна ракета повітряного базування великої 
дальності. Входить до складу авіаційного ракетного комплексу 
К-22. 
 Призначалась для ураження радіолокаційно-

контрастних точкових (авіаносці) і групових 
цілей (авіаносних ударних груп), за 
допомогою спеціальної (ядерної) або 
фугасно-кумулятивної бойової частини. 

Модернізований ракетний комплекс отримав 
найменування 9К79-1 «Точка-У» (позначення НАТО —
 Scarab B) і почав надходити у війська 1989 року. «Точка-
У» мала збільшену до 120 км дальність і поліпшене до 95 
м кругове імовірне відхилення. 

Характеристики 
Вага 5,820 kg (12,83 lb) 
Довжина 11,65 m (459 in) 
Діаметр 92 см. 



    Тактична ядерна зброя (ТЯЗ; англ. Tactical Nuclear Weapon), або нестратегічна 
ядерна зброя (НСЯЗ) — тактичні ядерні боєприпаси для ураження великих цілей і 
скупчень сил противника на фронті та найближчих тилах. 

Авіаційні бомби 

Артилерійські снаряди 

Тактичні ракети 

Зенітні ракети та ракети «повітря-
повітря» 

Інженерні фугаси 

Підводні атомні заряди 

САУ "Малка" 



Потужність: Надмала 
менше 1 кт 

Мала 
1 — 10 кт 

Середня 
10 — 100 кт 

Велика 
100 — 1000 кт 

Надвелика 
понад 1 Мт 

Діаметр вогняної 
кулі 50 — 200 м 200 — 500 м 500 — 1000 м 1000 — 2000 м понад 2000 м 

Максимум 
світіння до 0,03 сек 0,03 — 0,1 

сек 0,1 — 0,3 сек 0,3 — 1 сек 1 — 3 сек і більш 

Час світіння 0,2 сек 1 — 2 сек 2 — 5 сек 5 — 10 сек 20 — 40 сек 

Висота «гриба» менш 3,5 км 3,5 — 7 км 7 — 12,2 км 12,2 — 19 км понад 19 км 

Висота хмари менше 1,3 км 1,3 — 2 км 2 — 4,5 км 4,5 — 8,5 км понад 8,5 км 

Діаметр хмари менш 2 км 2 — 4 км 4 — 10 км 10 — 22 км понад 22 км 

Типи ядерних вибухів: 
надземний, підземний, 
космічний, підводний. 

Вогняна хмара 

Ядерний гриб 



ФАКТОРИ УРАЖЕННЯ ЯДЕРНОЮ ЗБРОЄЮ – це процеси та 
явища, які виникають при ядерному вибуху та визначають його 
уражаючу дію 

ПОВІТРЯНА УДАРНА ХВИЛЯ 

СВІТЛОВЕ ВИПРОМІНЕННЯ 

ПРОНИКАЮЧА РАДІАЦІЯ 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ ІМПУЛЬС 

РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ МІСЦЕВОСТІ 



Ударна хвиля - це область різкого стиснення повітря, що 
розповсюджується від центру вибуху із надзвуковою швидкістю (понад 
330 м/с). Час дії – до 10 секунд. 

Радіус ділянки, що світиться 

     В зоні нагрітого нерухомого 
повітря збільшується тиск, в 
результаті чого починається рух 
повітря від центру до периферії 

Тиск - сотні 
тисяч кгс/см2 

Температура – мільйони градусів 

    Ударна хвиля руйнує споруди й уражає людей. На 
значних відстанях перетворюється в звукову. 

ПОВІТРЯНА УДАРНА ХВИЛЯ 

фаза стиснення 

фаза розрідження 

Ураження ударною хвилею 
викликаються як дією надлишкового 
тиску, так і метальною її дією 
(швидкісним натиском), обумовле-
ним рухом повітря в хвилі.  



Захист від ударної хвилі: 
 

- бойова техніка (танки, бронетранспортери); 
- інженерні споруди (траншеї, окопи, бліндажі, сховища); 
- захисні властивості місцевості (пагорби, яри, насипи); 
- на відкритій місцевості необхідно лягти обличчям до низу, ногами в 

бік вибуху. 

    Ударна хвиля руйнує споруди й уражає людей. На 
значних відстанях перетворюється в звукову. 

ПОВІТРЯНА УДАРНА ХВИЛЯ 

- зупинити кровотечу; 
- ввести протибольовий засіб (з 

комплекту індивідуальної аптечки); 
- Накласти пов'язку; 
- На переломи накласти шину; 
- Евакуювати пораненого до медичного 

пункту. 

Перша медична допомога: 



Світлове випромінювання – це електромагнітне випромінення 
оптичного діапазону у видимій,  ультрафіолетовій та інфрачервоній 
ділянках спектру.  Час дії – до 40 секунд. 

СВІТЛОВЕ ВИПРОМІНЕННЯ 

Світлове випромінення викликає у 
населення опіки шкіри, ураження очей і 
тимчасове засліплення. 

З метою захисту очей від засліплення 
населення повинно використовувати, по 
можливості захисні властивості місцевості. 
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 Джерелом випромінення є 
поверхневий шар повітря у 

фронті ударної хвилі 

 Світлове випромінення виходить з об'єму 
нагрітого повітря ділянки, що світиться 

 випромінюється  
30-40 % енергії вибуху 

  час, с 

Виникають пожежі, опіки у людей  
та інші теплові ураження 



Проникаюча радіація – це потік гама-променів та 
нейтронів, які розповсюджуються у середовищі та 
викликають його іонізацію.  Час дії – до 20 секунд. 

ПРОНИКАЮЧА РАДІАЦІЯ 

Уражаюча дія обумовлена тим, що проходячи через живу тканину, 
гамма випромінення та нейтрони іонізують молекули, які входять до 
складу клітин, що порушує обмін речовин та нормальну 
життєдіяльність клітин   в результаті чого розвивається променева  
хвороба. Важкість променевої хвороби визначається отриманою 
дозою опромінення. 

Захист від проникаючої радіації: 
інженерні споруди та захисні властивості місцевості. 

 
         Пагорби з крутизною скатів понад 10 градусів та висотою до 200 метрів 
екрануючи проникаючу радіацію здатні знизити дозу отриману населенням на 40-
60%. Лісові масиви спілого лісу в порівнянні з відкритою місцевістю зменшують 
дозу проникаючої радіації в 1,5-3 рази. 
 

 



ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ ІМПУЛЬС 
Електромагнітний імпульс – це короткочасні електричні та магнітні поля, що 

виникають при ядерному вибуху у повітрі і ґрунті. Проявляється при наземних та повітряних 
вибухах.  Час дії – до 1 секунди. 

Для захисту радіоелктронної апаратури рекомендується використовувати: 
двох провідні симетричні кабельні і чи дротяні лінії; 
екрановані кабелі і багатошарові екрани; 
розрядники, розділові трансформатори і запобіжники. 
Ці елементи захищають апаратуру від виникаючих перенапружень, після припинення дії 

перенапружень вони повинні автоматично відновлювати свою працездатність. 
Захист автономної апаратури (не пов'язаної із зовнішніми лініями і тому маючої 

слабкий електромагнітний зв'язок з полями ЕМІ) може бути досягнута: 
екрануванням апаратури; 
використовуванням малочутливих елементів; 
введенням обмежувачів амплітуди ЕМІ типу розрядника та фільтрів. 



РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ МІСЦЕВОСТІ 
Радіоактивне забруднення місцевості – це зараження місцевості, приземного слою 
атмосфери, води та інших об'єктів радіоактивними речовинами, що випадають з 
радіоактивної хмари ядерного вибуху. 



 



 



 





Вислухавши  повідомлення, кожний повинен діяти без паніки і метушні 

повітряна тривога 

Інформування  текст повідомлення 

УВАГА ВСІМ ! 
ОПОВІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ  ПРО НАДЗВИЧАЙНУ СИТУАЦІЮ 

Звуковий сигнал “Хімічна небезпека” відрізняється від звичайної 
сирени: він подається чередуванням довгого і короткого ревуна. 
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