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Об’єкт дослідження: аварія на Чорнобильській АЕС – найбільша 

техногенна катастрофа планетарного масштабу XX століття. 

Предмет дослідження: масштаби і наслідки аварії на прикладі життя 

своєї родини.  

          Актуальність дослідження: У процесі роботи ми досліди факту аварії. 

Висвітлили суспільно-політичні та науково технічні причини аварії на 4 

енергоблоці, яка сталася 26 квітня 1986 р., розкрили початкові зусилля з її 

мінімізації та інформаційну ситуацію в країні, яка призвела до падіння довіри 

суспільства до влади. Аналізуючи основні напрями вирішення проблем, 

породжених аварією, увагу зосереджено на інженерно-технічних та медико-

біологічних аспектах, показано процеси, пов’язані із зоною відчуження та 

«Об’єктом “Укриття”», описано проблеми довкілля, якості життя, стану 

здоров’я і вплив аварії на долі людей. 



Новизна роботи полягає у тому, щоб дати не тільки історичну довідку 

про аварію на Чорнобильській атомній електростанції (далі ЧАЕС), а й 

розповісти про долі конкретних людей, чиє життя назавжди змінилося після 

всесвітньої катастрофи. 

 Метою роботи є розглянути глобальну техногенну катастрофу, 

наслідки якої відчув не лише український народ, а тою чи іншою мірою вся 

північна півкуля планети Земля. 

Завдання науково дослідницької роботи – дослідити не лише саму 

катастрофу як подію, а й її наслідки та їх вплив на життя людей; узагальненні 

знання про аварію і її відбиток на різноманітні аспекти суспільного життя в 

Україні, які при наявності певної політичної волі здатні справити значний 

конструктивний вплив на органи державної влади та організанізації, 

що працюють над вирішенням проблеми, породжених техногенними 

катастрофами. 

Методи дослідження: теоретичний пошук і збір, вивчення та аналіз 

документів та літератури інформації з різних інформаційних джерел та 

індуктивний – збір, узагальнення та систематизація фактів.  

Практичне значення полягає в тому, що ця робота може бути 

використана для уроків не тільки історії, а й біології, екології, економіки, 

соціології, географії України та всесвітньої історії.  

Теоретичне значення полягає в тому, щоб відновити згадки про 

катастрофу в очевидців аварії, дізнатися більше інформації з музеїв та 

відшукати документи, фотографії та листи, що підтверджуватимуть усю 

серйозність аварії на ЧАЕС. 


