
а тривалістю та різнопланові-
стю наслідків Чорнобильська
аварія 1986 року є однією з
наймасштабніших атомних
катастроф. Найбільшою неспо-
діванкою наслідків Чорно -
бильської аварії став соціаль-
но-психологічний удар по насе-
ленню у зв’язку з відсутністю
інформації про неї. Генеральна
асамблея ООН своєю резолю-
цією від 20 листопада 2007
року підтвердила, що
Чорнобильська катастрофа
призвела до значних соціаль-
но-психологічних та екологіч-
них наслідків [1]. Соціально-
психологічні наслідки аварії
змінили традиційний спосіб
життя та діяльності багатьох
людей, які живуть не тільки на
радіоактивно забруднених
територіях, а й на «умовно
чистих». Журналістам заборо-
нялося перші півроку писати
про причини Чорнобильської

аварії [2]. Серед домінуючих
факторів, які впливали на
інформаційну діяльність, були
наміри уряду переконати насе-
лення у відсутності глобальних
наслідків аварії і необхідності
проводити широкий спектр
обмежувальних заходів. У до-
слідженнях ряду авторів [3]
показано, що суб’єктивні оцін-
ки шкоди радіації принципово
відрізняються від об’єктивної
радіаційно-гігієнічної ситуації. У
дорослого населення, яке
пам’ятає події 1986 року, сфор-
мувався особливий стан, який
отримав 1988 року назву радіо-
тривожність [4]. Радіотривож -
ність визначається як особли-
вий емоційний і психологічний
стан людини, при якому суб’єк-
тивно завищується небезпека
для здоров’я реально існуючо-
го підвищеного ризику за
умови додаткового радіаційно-
го впливу [5]. 
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Цель: определить осведомленность 
населения Украины в вопросах радиационного
фактора и восприятия последствий
Чернобыльской аварии в поздней фазе; 
установить уровень радиотревожности детей
и их родителей; выяснить отношение населе-
ния к развитию ядерной энергетики в Украине. 
Методы: аудиторное очное анкетирование
детей и заочное анкетирование их родителей
в Донецкой, Житомирской, Киевской,
Ровенской, Одесской областях, г. Киеве 
и г. Славутиче.
Результаты. Всего в каждом регионе было
опрошено от 342 до 859 детей и их родите-
лей, к анализу взяты анкеты 3197 респонден-
тов, корректно ответивших на поставленные
вопросы. Установлено: в исследуемых обла-
стях Украины субъективные оценки детей и их
родителей последствий Чернобыльской ава-
рии в ее поздней фазе свидетельствуют 
о низком уровне знаний радиационной без-
опасности и противорадиационной защиты; 
в связи с секретностью, неосведомлен-

ностью населения о радиационной аварии и
о реальном состоянии радиационной обста-
новки в ранней фазе привели к тому, что и в
поздней фазе радиационной аварии дети
(60-73% для разных областей) и их родители
(62-75%) считают, что информация о реаль-
ных последствиях аварии на ЧАЭС скрывает-
ся от общественности до сих пор.
Исследованиями доказано, что максималь-
ное количество респондентов, поддерживаю-
щих строительство новых блоков на атомных
станциях, зарегистрировано в Славутиче,
Киеве и Киевской области, в тоже время про-
тив строительства — респонденты Одесской
и Донецкой областей. 
Зарегистрированные высокие уровни радио-
тревожности (4,14-4,47 баллов) детей 
и их родителей не зависят от радиоактивного
загрязнения территорий. Уровни радиотре-
вожности населения обусловлены отсутстви-
ем знаний о радиационном факторе и его
влиянии на состояние здоровья, несвоевре-
менной и недостоверной информацией об
аварии на ЧАЭС и ее последствиях, отсут-
ствием санитарно-просветительской работы
по радиационной безопасности и противора-
диационной защите среди населения.

Ключевые слова: Чернобыльская авария,
последствия аварии, анкетный опрос,
радиотревожность, ядерная энергетика.
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Протягом перших років після
аварії лікарі фіксували у насе-
лення симптоми пригніченого
соціально-психологічного
стану: різке погіршення здо-
ров’я, ослаблення пам’яті,
радіотривожність за долю
дітей, страх перед невизначе-
ністю життєвих перспектив,
відчуття тотальної загрози [6]. 

Дослідженнями В.П. Ференц
та В.А. Прилипко [7] встанов-
лено: радіотривожність у
потерпілого населення має
масовий (89%) та довготрива-
лий характер і не має тенденції
до зниження.

Дослідження, проведені у
Білорусії [8], показали, що
незалежно від радіоактивного
забруднення території всі рес-
понденти визначають вплив
радіації на здоров’я: 54,7%
(мінімальний) — на чистих
територіях та 74,6% (макси-
мальний) — серед переселен-
ців. Найвищий ступінь сприй-
няття радіаційної небезпеки
виявлено у людей віком від 30
до 40 років, прогресивно зро-
стає – від 20 до 40 років, а зни-
жується – від 61 до 70 років. У
інженерно-технічних робітни-
ків, службовців та робочих
зареєстровано найбільш три-
вожне ставлення до радіацій-
ного ризику, у селян та пенсіо-
нерів – мінімальне. 

Проведене у Росії анкету-
вання населення радіоактив-
но забруднених територій і
«чистих» свідчить, що небез-
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пека радіації для здоров’я
оцінюється населенням за
п’ятибальною системою дуже
високо: 4,2-4,5; рівень радіо-
тривожності не залежить від
рівня забруднення території;
в усіх групах респондентів
зареєстровано низький
рівень радіаційно-гігієнічних
знань; більшість респонден-
тів упевнена, що спеціалісти з
радіаційної безпеки та лікарі
приховують реальну інфор-
мацію про наслідки аварії на
ЧАЕС. Недовіра до інформації
про наслідки аварії негативно
впливає на населення і поси-
лює почуття радіотривожно-
сті [9].

Мета роботи – за результа-
тами аудиторного очного
анкетування дітей та заочного
анкетування батьків у До-
нецькій, Житомирській, Київ-
ській, Рівненській, Одеській
областях, містах Київ і
Славутич визначити рівень
обізнаності населення України
у питаннях радіаційного фак-
тора та сприйняття наслідків
Чорнобильської аварії у пізній
фазі її ліквідації; рівень радіо-
тривожності дітей та їхніх
батьків; ставлення населення
до розвитку ядерної енергети-
ки в Україні.

Об’єкт дослідження: учні та
студенти, які народилися
після 1986 року, а також їхні
батьки. 

Методи дослідження: ін -
струмент збору даних – анке-

та, яка містить питання сто-
совно наслідків Чорнобиль -
ської аварії і безпечної екс-
плуатації АЕС, радіаційного
забруднення територій та хар-
чових продуктів, питання щодо
радіації та ризиків. За резуль-
татами біоетичної експертизи
у ході проведення анкетування
передбачено заходи з забез-
печення безпеки для здоров’я
дітей, дотримання їхніх прав,
людської гідності та мораль-
но-етичних норм відповідно до
принципів Гельсінської декла-
рації прав людини, Конвенції
Ради Європи про права люди-
ни і біомедицини та відповід-
них законів України.

Обробка результатів викону-
валася за допомогою стан-
дартних програм у середовищі
Microsoft Office 2010.

Основні результати до-
сліджень. Виявлено низький
рівень знань з радіаційної без-
пеки та протирадіаційного
захисту у респондентів усіх
областей, міст Київ і Славутич.
Діти та їхні батьки не знають,
які заходи є найбільш ефектив-
ними у разі виникнення радіа-
ційної аварії, навіть про при-
йом препаратів стабільного
йоду, які є найбільш ефектив-
ними для захисту населення у
разі виникнення серйозної
аварії на АЕС.

Аналізуючи результати опи-
тування респондентів стосов-
но інформування населення
про наслідки аварії, виявлено:
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Ob jec tive. We de ter mined a lev el of knowl edge of
the Ukrain i an peo ple con cern ing a ra di a tion fac tor
and a per cep tion of the con se quen ces of the Chor -
nob yl ac ci dent in the late phase, es tab lished a ra di -
a tion anx i e ty lev el of the chil dren and their par ents
and found out the at ti tude of the pop u la tion to the
de vel op ment of nu cle ar in dus try in Ukraine. 
Meth ods. We used the meth ods of au di ence sur vey
of the chil dren and cor re spond ence ques tion ary of
their par ents in Don etsk, Zhy to myr, Ky iv, Riv ne,
Ode sa re gions, in Ky iv city and Sla vut ych town.
Re sults. A to tal from 342 to 859 chil dren and their
par ents were in ter viewed in each re gion, we an a -
lyzed 3197 ques tion naires with the cor rect 
an swers. In the stud ied re gions of Ukraine the sub -
jec tive as sess ments of the con se quen ces of the
Chor nob yl ac ci dent in the late phase by the chil -
dren and their par ents are the ev i den ces of the low
lev el of the knowl edge in the field of ra di a tion safe ty

and an ti2ra di a tion pro tec tion. In con nec tion with a
se cre cy and lack of the in for ma tion about ra di a tion
ac ci dent and re al state of ra di a tion sit u a tion in the
ear ly phase the chil dren (60273% for dif fer ent 
re gions) and their par ents (62275%) con sid er that
in for ma tion about re al con se quen ces of the Chor -
nob yl ac ci dent in the late phase of ra di a tion ac ci -
dents con cealed from the pub lic. Max i mum amount
of the re spon dents who ad vo cat ed build ing of the
new NPP units were re cord ed in Sla vut ych, Ky iv and
Ky iv re gion. At the same time the re spon dents in
Don etsk and Od e sa re gions were against such a
build ing. Re cord ed high lev els of ra di a tion anx i e ty
(4.1424.47 points) in the chil dren and their par ents
don't de pend on ra di o ac tive con tam i na tion of the
ter ri to ry. Lev els of the ra di a tion anx i e ty of the pop u -
la tion are de ter mined by the lack of knowl edge
about ra di a tion fac tor among pop u la tion and its 
im pact on the health state, in op por tune and 
un au then tic in for ma tion about the Chor nob yl 
ac ci dent and its con se quen ces, lack of 
san i tary2and2ed u ca tion al work on ra di a tion safe ty
and an ti2ra di a tion pro tec tion among pop u la tion.

Key words: Chor nob yl ac ci dent, con se quen ces
of the ac ci dent, ques tion naire sur vey, ra di a tion
anx i e ty, nu cle ar in dus try.

D2-16 a:D2-16 a.qxd  30.05.2016  8:31  Page 20



діти та їхні батьки досліджених
областей України вважають,
що інформація про реальні
наслідки аварії на ЧАЕС прихо-
вується і у пізній її фазі.

Необхідно відзначити, що
респонденти по-різному став-
ляться до джерел інформації
щодо наслідків аварії на ЧАЕС.
У результаті досліджень нами
встановлено: найбільшу довіру
респонденти виявляють гро-
мадським екологам (45% дітей
і 50% батьків), вченим (37%
дітей і 38% батьків) та медич-
ним працівникам (29% дітей і
25% батьків). Дещо меншу
довіру отримали іноземні
фахівці (16% дітей і 18% бать-
ків), журналісти (4% батьків і
2% дітей), вчителі та викладачі
(1% батьків і 3% дітей).
Найменшу довіру респонденти
виявляють місцевій владі (1%
батьків і 1% дітей).

Аналіз результатів дослід-
ження свідчить, що респон-
денти вважають продукти хар-
чування, які вони споживають,
забрудненими радіонуклідами
чорнобильського походження
(49% дітей і 59% батьків).

Слід відзначити, що най-
більш небезпечними продук-
тами харчування, згідно з від-
повідями респондентів, є
дикорослі гриби та ягоди,
вода, овочі і фрукти, риба,
м’ясо. Варто відзначити, що
другим продуктом за небез-
печністю, на думку респонден-
тів, є вода. Але насправді вміст
радіонуклідів у воді, як свідчать
результати радіологічних до-
сліджень великої кількості
проб води, не перевищує нор-
мативних значень.

Отримані результати прове-
дених досліджень свідчать про
те, що респонденти п’яти
областей України та міст Київ і
Славутич найбільш актуальни-
ми наслідками Чорнобильської
аварії вважають радіоактивне
забруднення території; стур-
бованість за здоров’я сім’ї;
можливі негативні ефекти для
здоров’я дітей у майбутньому;
забруднення продуктів харчу-
вання та води.

Критерієм оцінки радіотри-
вожності населення є психоло-
гічне здоров’я (відчуття своєї
небезпеки та небезпеки своїх
близьких). Методика кількісної
оцінки радіотривожності за-
снована на суб’єктивній п’яти-
бальній оцінці небезпеки
радіації для здоров’я: 1 бал —

зовсім безпечно, 2 бали —
безпечно, 3 бали — мало
небезпечно, 4 бали — небез-
печно, 5 балів — дуже небез-
печно. Методика дозволяє оці-
нити рівень радіотривожності
як однієї людини (у балах від 1
до 5), так і групи людей (у тому
числі і репрезентативної групи
населення) у середніх балах
оцінки для усієї групи.
Перевищення у групі середніх
оцінок у 3 бали свідчить про
перевагу високих («неприпу-
стимості» ризику) оцінок
небезпеки фактора. Ця мето-
дика однаково може бути
використана для моніторингу
с о ц і а л ь н о - п с и х о л о г і ч н и х
наслідків радіаційної аварії в
усього населення (репрезен-
тативні групи) та в окремих
групах чисельністю від 25 осіб,
однорідних за соціальними і
віковими характеристиками
[10].

Вперше в Україні проведено
дослідження радіотривожно-
сті населення Донецької,
Житомирської, Київської,
Рівненської, Одеської, обла-
стей, міст Київ і Славутич та

виявлено високий рівень
(4,14-4,47 балів) радіотривож-
ності у дітей та їхніх батьків
згідно з суб’єктивними оцінка-
ми (за п’ятибальною систе-
мою) небезпеки радіаційних
аварій для здоров’я. 

Дані стосовно небезпечності
радіаційної аварії для власного
здоров’я та здоров’я сім’ї
(рівень радіотривожності дітей
та їхніх батьків за суб’єктивною
п’ятибальною системою оцін-
ки) надано у таблиці 1.

Рівні радіотривожності сто-
совно небезпеки радіаційних
аварій у населення (діти та їхні
батьки) можна об’єднати у дві
групи. До першої групи нале-
жать три регіони (м. Славутич,
Київська та Одеська обл.), де
радіотривожність становила
від 4,14 ± 0,07 до 4,27 ± 0,06
балів (рис.). До другої групи
увійшли Донецька, Рівнен-
ська, Житомирська області,
де зареєстровано більш висо-
кі рівні радіотривожності: від
4,45 ± 0,04 бали. 

Оцінки небезпеки радіацій-
них аварій молоддю міс-
та Славутич складають 4,16 ±
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Та бл и ця 
Відп овіді ре сп о нд е нтів оп и та н их регіонів стос о вно 

неб е зп еки радіаційн их ав арій для вл а сн ого здоров'я 
та здоров'я сім'ї (ріве нь радіотрив ож н о сті 

за суб'єк ти вн ою п'ят и ба л ьн ою си ст ем ою оцінки)

Обл ас ть

Серед нє (М) та пох и бк а с еред н ьо го (± m), ба ли

Діти (n) Ба ть ки (n) Нас ел ен ня
(діти+ба ть ки) (n)

Рівн енс ька 4,44±0,05 (453) 4,49±0,05 (406) 4,46±0,03 (859)

Жи то м ирська 4,49±0,05 (291) 4,41±0,10 (106) 4,47±0,05 (397)

м. Київ т а Київс ь ка 4,09±0,06 (383) 4,34±0,08 (202) 4,18±0,05 (585)

м. Сла ву тич 4,16±0,07 (280) 4,02±0,16 (62) 4,14±0,07 (342)

До не ць ка 4,43±0,05 (324) 4,47±0,06 (264) 4,45±0,04 (588)

Одес ь ка 4,21±0,08 (261) 4,36±0,08 (165) 4,27±0,06 (426)

Усі обл асті та
м. Київ і Сла ву тич 4,33±0,02 (1992) 4,43±0,03 (1205) 4,37±0,02 (3197)

D2-16 a:D2-16 a.qxd  30.05.2016  8:31  Page 21



0,07 балів, батьками – 4,02 ±
0,16 балів. Результати досто-
вірно відрізняються (р<0,001)
для молоді Житомирської
області (4,49 ± 0,05), а також з
вірогідністю р<0,01 для молоді
Рівненської (4,44 ± 0,05),
Донецької областей (4,43 ±
0,05). Отримано відмінності в
оцінках радіаційних аварій на
рівні значущості р<0,01 між
дорослими міста Славутич та
Рівненської області (4,49 ±
0,05).

У кожному регіоні було опи-
тано від 342 до 859 дітей та
їхніх батьків, загалом до ана-
лізу залучено анкети 3197
респондентів, які коректно
відповіли на поставлені пи-
тання. Рівень радіотривожно-
сті стосовно фактора «радіа-
ційні аварії» у дітей заре-
єстровано у межах (4,09 ±
0,06) - (4,49 ± 0,05) балів, у
батьків – у межах (4,02±0,16) -
(4,49 ± 0,05) балів. Макси -
мальний рівень радіотривож-
ності визначено у Жито -
мирській області у дітей (4,49
± 0,05 бала) та у Рівненській
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області у батьків (4,49 ± 0,05
балів), а мінімальний – у
Київській області у дітей
(4,09±0,06 балів) та у
м. Славутичі у батьків (4,02 ±
0,16 балів). Середнє значення
по Україні рівня радіотривож-
ності респондентів (n = 3197)
стосовно небезпеки радіацій-
них аварій складало 4,37 ±
0,02 балів.

Результати досліджень ан-
кетного опитування дітей та
їхніх батьків стосовно пер-
спектив будівництва нових
енергоблоків АЕС на території
України свідчать, що тільки
незначна кількість дітей та
їхніх батьків схвалює будів-
ництво нових атомних енерго-
блоків та подальший розвиток
ядерної енергетики в Україні.
Це, можливо, пов’язане з тим,
що респонденти виявляють
велику занепокоєність стосов-
но можливої у найближчому
майбутньому аварії, подібної
на ЧАЕС. Однак у місті
Славутич частка респондентів,
які вважають будівництво
нових енергоблоків можливим
та схвалюють його, значно
вища за показники в інших
регіонах України.

Як видно з отриманих
результатів, респонденти не-
гативно ставляться до будів-
ництва нових енергоблоків
АЕС та переважно проти таких
дій. Але слід відзначити, що
діти ставляться менш критич-
но до цього питання. Не-
гативне ставлення респонден-
тів до майбутнього розвитку
ядерної енергетики базується

не лише на реальній небезпеці
АЕС, але й більшою мірою на
недостатньому висвітленні
наслідків аварії на ЧАЕС і особ-
ливостей протирадіаційного
захисту при роботі ядерних
технологій у засобах масової
інформації та наявності досить
сильного психологічного від-
чуття радіотривожності, пов’я-
заного з аварійними ситуація-
ми на об’єктах ядерно-палив-
ного циклу.

Висновки
Виявлено низький рівень

знань з радіаційної безпеки та
протирадіаційного захисту у
респондентів Донецької, Жи-
томирської, Київ ської, Рів -
ненської, Одеської, областей,
міст Київ і Славутич. Діти та
їхні батьки не знають, які захо-
ди є найбільш ефективними у
разі виникнення радіаційної
аварії, навіть про прийом пре-
паратів стабільного йоду.

Надмірна секретність, непо-
інформованість населення про
радіаційну аварію та про
реальний стан радіаційної
обстановки у ранню її фазу
призвели до того, що і у пізню
фазу радіаційної аварії діти
(60-73% для різних областей)
та їхні батьки (62-75%) вва-
жають, що інформація про
реальні наслідки аварії на
ЧАЕС приховується від гро-
мадськості і дотепер.

Встановлено, що у випадку
радіаційної аварії діти та їхні
батьки в усіх досліджених
областях вважають, що піклу-
ватися про людей мають пе-
редусім уряд, місцева влада,
медичні та соціальні служби.

Визначено рейтинг довіри
респондентів (дітей та їхніх
батьків) усіх областей щодо
питань захисту населення від
радіації. Найменше респон-
денти довіряють журналістам
(1-6%) та представникам міс-
цевої влади (1-3%). Найбільше
респонденти довіряють вче-
ним (33-55%), громадським
екологам (33-52%), медичним
працівникам (12-32%) та іно-
земним фахівцям (15-22%).

Максимальна кількість рес-
пондентів, які підтримують
будівництво нових блоків, у
м. Славутичі (55% дітей та 63%
батьків) і Київській області
(38% дітей та 34% батьків).
Максимально проти будів-
ництва – діти (55%) і батьки
(63%) Одеської та Донецької
областей.

Рис ун ок 
Суб'єк ти вні оцінки (у ба л ах) неб е зп еки для здоров'я
радіаційн их ав арій, де 1 бал — "зо всім бе зпечно", 

5 балів — "дуже неб е зпечно"
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Встановлено: зареєстровані
високі рівні радіотривожності
(4,14-4,47 балів) населення
України у Донецької, Жито-
мирської, Київської, Рів -
ненської, Одеської, областей,
міст Київ і Славутич не зале-
жать від радіоактивного за-
бруднення територій. Рівні
радіотривожності населення
зумовлені відсутністю знань
про радіаційний фактор та
його вплив на стан здоров’я,
несвоєчасною та недостовір-
ною інформацією про аварію
на ЧАЕС та її наслідки, непро-
веденням серед населення
санітарно-просвітницької
роботи з радіаційної безпеки
та протирадіаційного захисту.

Для мінімізації радіотривож-
ності населення України у піз-
ній фазі Чорнобильської аварії
необхідно

— розробити нові та удоско-
налити діючі нормативно-пра-
вові документи стосовно
наслідків аварії; 

— проведення серед насе-
лення роз’яснювальної роботи
з радіаційної безпеки та проти-
радіаційного захисту;

— для підвищення рівня
знань ввести у рамках курсу
«Основи здоров’я» у програми
шкільного, середнього спеці-
ального, вищого та післяди-
пломного навчання питання з
радіаційної безпеки та проти-
радіаційного захисту.
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