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  Запрошуємо користувачів ознайомитися з  книжковою  виставкою. 

 Оригінали документів можна переглянути у читальному залі відділу 

обслуговування ВОНМБ. У разі зацікавленості в матеріалах окремих 
статей із зазначених видань, рекомендуємо скористатися сервісом 

“Електронна доставка документів” www.vinmedlib.org.ua з метою 

одержання повного тексту.  
 

Аварія на ЧАЕС знищила і спотворила 5 

млн. життів, а деякі експерти стверджують, 

що серйозне опромінення отримали 8,5 млн. 

чоловік. Кожний третій з них хворий, і з 
кожним роком хворих стає все більше й 

більше.  novaecologia.org›voecos-2091-1.html 

Відлуння біди стихне ще не скоро. Її наслідки 

відчують на собі і майбутні покоління. 

Чорнобильська трагедія заподіяла багато 

лиха Україні, сюди можна віднести й виведені 

з сільськогосподарського обігу родючі колись українські землі, і 

покинуті міста та села, і величезні кошти, витрачені на 

спорудження “Саркофага” і багато чого іншого. Але 

найдошкульнішого удару аварія завдала по здоров’ю українців, що 

не можна оцінити в грошовому еквіваленті, це стосується не тільки 

наших сучасників, але й багатьох (може й багатьох десятків) 

прийдешніх поколінь…. В структурі захворюваності провідне місце 

займають хвороби органів дихання, травлення, нервової системи, 

хвороби крові і системи кровообігу, вроджені аномалії, злоякісні 

новоутворення. При цьому слід відмітити, що захворюваність 

злоякісними новоутвореннями, вродженими аномаліями, хворобами 

крові і системи кровообігу перевищує відповідні показники в цілому 

по Україні.                                 ukrhistory.com.ua›referaty/1305.html 
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Особливої уваги сьогодні потребує здоров’я 

дітей та підлітків, народжених від 

постраждалих осіб — учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та 

евакуйованих. За даними лікарів, частка 

здорових неповнолітніх з кожним роком 

зменшується…. До того ж, збільшується 

кількість осіб з хронічними 

захворюваннями: в основному, це хвороби органів травлення, 

нервової системи, органів кровообігу.      

 day.kyiv.ua›Cуспільство›…-i-vidlunnya-chornobylya 

 

Література: 

Книги: 

 

1. Вроджені вади розвитку. Полісся. Чорнобиль: збірник 

наукових праць / ред. В. Вертелецький. – Львів, 2016. - 255 с.   

616.073.1/В 82 

 

2. Медичні наслідки аварії на Чорнобильській атомній 

електростанції: монография / ред. О. Ф. Возіанов, В. Г. Бебешко, 
Д. А. Базика. - К. : ДІА, 2007. - 814 с. : іл.   616.073.1/М 42 

 

3. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології : збірник 

наукових праць. Вип. 18 / НАМН України, ДУ "Нац.науковий 

центр радіаційної медицини" ; ред. Д. А. Базика. - Київ : ДІА, 2013. 

- 411 с.   616.073.1/П 78 

 

4. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології : збірник 

наукових праць. Вип. 19 / НАМН України, ДУ "Нац.науковий 
центр радіаційної медицини" ; ред. Д. А. Базика. - Київ : ДІА, 2014. 

- 537 с.   616.073.1/П 78 

 

5. Фізичні чинники в відновлювальному лікуванні хворих з 

коморбідними захворюваннями, які брали участь у ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції: 

методические рекомендации / укл. О. М. Роздільська [и др.]. – 

Київ, 2014. - 24 с.   615.83/Ф 50 

 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/hvoroby-i-vidlunnya-chornobylya


6. Чорнобиль - біль України: медико-соціальні аспекти: 

підсумки 25-річних досліджень. Вип. 4 / Він.обл. рада, 

Він.обл.держ. адміністрація, ВНМУ ім. М. І. Пирогова, Обл. спец. 

клін. диспансер радіаційного захисту населення. - Вінниця : [б. и.], 

2011. - 341 с.  616.073.1/Ч-75  

 

7. Чорнобильська катастрофа: сборник / Ред. В.Г. Бар'яхтар. - 

К. : Наукова думка, 1996. - 576 с.   616.073.1/Ч-75 
 

Журнали: 

 

8. Базыка  Д. А.  

30 лет после аварии на ЧАЭС: новые времена - новые 

проблемы // Therapia. Український медичний вісник . - 2016. - № 

4.- С.3-7. 

 

9. Бузунов  В. 
Відлуння Чорнобиля - що пожинають українці? // Ваше 

здоров'я. – 2016. – № 17-18.- 29 квітня. – С. 6-7. 

 

10. Бурковская В. А.  

Радиационные (лучевые) поражения кишечника / В. А. 

Бурковская // Здоров'я України. Гастроентерологія. Гепатологія. 

Колопроктологія : тематичний номер. - 2015. - № 3. - С. 18-20. 

 

11. Власюк Н. В.  

Радіаційно-гігієнічна оцінка радіотривожності населення 
України у пізній фазі Чорнобильської аварії / Н. В. Власюк // 

Довкілля та здоров'я. - 2016. - № 2. - С. 19-23. 

 

12. Григорьев Ю. Г.  

Первые недели после аварии на Чернобыльской АЭС 

(личные оценки) / Ю. Г. Григорьев // Медицинская радиология и 

радиационная безопасность. - 2016. - Т. 61, № 3. - С. 24-29. 

 

13. Зеленський А. М.  
Чорнобильська катастрофа крізь призму часу (спогади) / А. 

М. Зеленський // Український медичний часопис. - 2016. - № 2. - С. 

95. 

 



14. Інформаційна складова радіаційного захисту населення 

зони спостереження АЕС / В. А. Прилипко [та ін.] // Довкілля та 

здоров'я. - 2016. - № 4. - С. 30-34. 

 

15. Когнитивные нарушения у лиц, подвергшихся 

радиационному воздействию в период пренатального 

развития / Е. Ю. Буртовая [и др.] // Журнал неврологии и 

психиатрии им. С.С. Корсакова. - 2015. - Т. 115, № 4. - С. 20-23. 
 

16. Кравченко В. І.  

Чорнобильська аварія та йодна недостатність як фактори 

ризику тиреоїдної патології у населення постраждалих 

регіонів України / В.І. Кравченко // Міжнародний 

ендокринологічний журнал. - 2016. - № 2. - С. 13-20. 

 

17. Мишковська А. 

Уроки Чорнобиля: 30 років потому / А. Мишковська // СЕС 
профілактична медицина. - 2016. - № 1/2. - С. 3-11. 

 

18. Отраслевой регистр лиц, подвергшийся воздействию 

радиации в результате аварии на Чернобыльской АЭС / А. Р. 

Туков [и др.] // Медицинская радиология и радиационная 

безопасность. - 2016. - Т. 61, № 3. - С. 62-67. 

 

19. Радіологічні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС крізь 

призму проблем протирадіаційного захисту населення 

України / А. М. Сердюк [и др.] // Довкілля та здоров'я. - 2016. - № 
1. - С. 22-30. 

 

20. Стасенко Т. 

Чорнобильська катастрофа - нещадний урок, але не вирок / 

Т. Стасенко // Український медичний часопис. - 2016. - № 2. - С. 4-

5. 

 

21. 30 років після аварії на Чорнобильській АЕС: огляд 

публікацій у журналі «Ендокринологія» = 30 years after the accident 
at the Сhornobyl NPP: review of publication in the journal 

«Endocrynologia» / М. Д. Тронько [и др.] // Ендокринологія. - 2016. 

- Т. 21, № 2. - С. 166-176. 

 



22. Хронический лимфолейкоз и ионизирующая радиация / 

Д. Ф. Глузман [и др.]. - Электрон. журн. - // Онкология. - 2016. - 

Том 18, № 2. - С. 84-92. 

 

23. Чорнобильська катастрофа та тиреоїдна патологія: 30 

років потому / М. Д. Тронько [и др.] // Здоров’я України. 

Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади : тематичний 

номер. - 2016. - № 2. - С. 19-20. 
 

24. Чорнобильська катастрофа та тиреоїдна патологія: 30 

років потому / М. Д. Тронько [и др.] // Здоров’я України. 

Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія : тематичний номер. - 2016. - 

№ 4. - С. 22-23. 

 

25. Чорнобильська катастрофа - Вікіпедія [Електронний ресурс] 

- Режим доступу :uk.wikipedia.org›Чорнобильська катастрофа 

 
26.Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки 

[Електронний ресурс] - Режим доступу 

:post_…http://chernobylpres.blogspot.ru/2013/03/blog-

post_16.html 

 
 

 
 

 
 

 


