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Тема уроку: Чорнобильська катастрофа 

Хід уроку: 

1. Подивіться відео: https://www.youtube.com/watch?v=o83O0sO242E 

2. Опрацюйте конспект 

26 квітня 1986 року приблизно о 1 годині 23 хвилини на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС 

сталися два теплових вибухи, які повністю зруйнували реактор. 

Будівля енергоблоку частково обвалилася. Внаслідок вибуху виникла пожежа, яка перекинулася на дах 

третього енергоблока.  

Майже одразу до місця аварії прибули пожежники. Першою до ЧАЕС приїхала бригада під 

командуванням лейтенанта Володимира Правика. Григорій Хмель, водій однієї з пожежних машин 

згадував: «Ми не знали багато про радіацію. Навіть ті, хто працював тут, не мали жодних ідей. Не було 

води у вантажівках. Михайло заповнив цистерну, і ми націлили струмінь води на вершину. 

Потім ті хлопчики, які згодом померли, пішли аж до даху: Коля Ващук, Володя Правик та інші… Вони 

піднялися вгору сходами… І я вже їх ніколи не побачив знову». Володимир Правик, Микола Ващук, 

Микола Титенок, Василь Ігнатенко, Володимир Тишура гасили вогонь до 5-ої години ранку. 10 травня 

від гострої променевої хвороби, отриманої внаслідок попадання радіоактивних речовин у дихальні 

шляхи, у московській лікарні помер Володимир Тишура, а за тиждень уже нікого з них не залишилося в 

живих. Ціною свого життя вони фактично врятували мільйони людей, бо якби не загасили вогонь – 

катастрофа була б значно страшнішою. 26 квітня 1986 року, у день аварії, фон у Прип'яті сягав 1 рентгена 

за годину (при нормі 10-20 мкР/год), біля аварійного блоку фон становив близько 50-100 рентген, а 

навколо реактора, що горів, — 10 000 рентген і вище (встановити точно неможливо було – прилади 

зашкалювало). Знаходитись на аварійній території було небезпечно для життя. За офіційними даними, у 

день аварії великі дози опромінення отримали приблизно 600 осіб персоналу, що перебував на АЕС. . 28 

із них загинули від променевої хвороби протягом кількох місяців після аварії. 

Перше офіційне повідомлення пролунало в радіотрансляційній мережі Прип’яті. 27 квітня диктор 

оголосив про тимчасову евакуацію міста, у якому мешкало 47 тисяч осіб.  

Щоб не підіймати паніку, людям оголосили, що їх відселяють на кілька днів. Із собою можна було 

взяти тільки необхідне. Вони ще не знали, що ніколи більше не повернуться сюди. 

А центральні газети й канали мовчали доти, доки про аварію не заговорила західна преса. І лише 

ввечері 28 квітня 1986 року на радянському ТБ у програмі «Врємя» було зачитано повідомлення ТАРС. 

Протягом кількох днів було евакуйовано населення в радіусі 30 км від зони вибуху (тобто з Прип’яті та 

Чорнобиля, а також із 74 сіл). Однак у Києві, що за сто кілометрів від Чорнобиля, інших містах України 

та Білорусі жодних заходів не було вжито. Евакуйовані роз’їхалися по родичах, розміщували їх у 

піонерських таборах, базах відпочинку. Жінки були в розпачі, адже там, у покинутих сараях страждали 

їх корови, кози; і багато хто з них партизанськими стежками пробирався назад рятувати їх. 

Як той період згадують кияни? Чекали якихось заяв від уряду. Моя тітонька твердо заявляла: «Якби 

було так погано, партія нам би сказала, про нас би подбали». Але партія подбала про те, щоб у 

велелюдному Києві провести першотравневу демонстрацію. Проте в цей час уже почалася стихійна 

евакуація. Неможливо було дістати квитки на поїзд чи літак. Бабуся сходила подивитися на вокзал. 

Прийшла й розплакалася. «Наче у війну», - сказала вона, розповідаючи, як люди штурмом брали вагони. 

Тим, хто зміг потрапити у вагон, через вікна передавали дітей. Київ спорожнів. На Чорнобиль ішли 

колони машин. 

Знайома розповідала про випадок у лікарні. Під кабінетом гінеколога велика черга. Вийшов утомлений 

лікар і сказав, що наркоз закінчився. Якась жіночка простягнула йому шоколадку зі словами: «Ви 

підкріпіться, лікарю, а ми потерпимо». Того року не народилися тисячі дітей, бо жінки, зазнавши 

радіаційного впливу, змушені були робити аборти.  

На базарах за безцінь продавали полуниці, черешні, але ніхто не купував. 

Повернемося від усної історії до мови цифр. 

Задля запобігання розповсюдженню радіації наприкінці 1986 року зруйнований реактор накрили 

спеціальним «саркофагом». За оцінками спеціалістів, під ним залишилося близько 95% палива, яке було 

в реакторі на момент аварії, а також значна кількість радіоактивних речовин. 15 грудня 2000 року роботу 

Чорнобильської АЕС було повністю припинено. 

https://www.youtube.com/watch?v=o83O0sO242E


Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики як за кількістю загиблих і 

потерпілих від її наслідків людей, так і за економічними збитками. За Міжнародною шкалою ядерних 

подій цю аварію класифікували за найвищим – сьомим рівнем небезпеки. Близько 200 000 осіб було 

евакуйовано із зон забруднення. Радіоактивного ураження зазнали близько 600 000 осіб, насамперед 

ліквідатори катастрофи. Понад 2,5 мільйони мешканців України страждають від захворювань, 

спричинених опроміненням, і близько 80 тисяч з них отримують допомогу. За даними міжнародних 

організацій, у результаті аварії померли 60 тисяч ліквідаторів, а 165 тисяч стали інвалідами. 

Чорнобильська катастрофа зламала долі сотням тисяч людей, вирвала багатьох з корінням з їх 

прадідівських земель, позбавила історичної пам’яті. 

Та разом з тим вона стала початком кінця радянської системи. Саме вона підірвала довіру до держави 

та сприяла переростанню перебудови в іншу якість. 

3. Виконайте тест 

1. Аварія на Чорнобильській АЕС сталася 

А 1 травня 1986 р. 

Б 26 квітня 1986 р. 

В 1 травня 1985 р. 

Г 26 серпня 1991 р. 

2. Аварія на Чорнобильській АЕС призвела до 

А згуртування всього українського народу навколо КПРС 

Б падіння авторитету КПРС 

В зростання довіри населення до центральних органів влади 

Г саморозпуску КПРС 

3. Радянське керівництво офіційно заявило про аварію на ЧАЕС 

А 26 квітня 1986 р. 

Б 27 квітня 1986 р. 

В 28 квітня 1986 р. 

Г 1 травня 1986 р. 

4. Робота Чорнобильської АЕС була повністю зупинена в 

А 1986 р. 

Б 2000 р. 

В 2014 р. 

Г 1991 р. 

5. Внаслідок аварії на ЧАЕС була створена 

А 5-кілометрова зона відчуження 

Б 10-кілометрова зона відчуження 

В 30-кілометрова зона відчуження 

Г було створено національний парк 

Домашнє завдання: 

1. Опрацювати конспект 

2. Виконайте тест 

 

Виконані завдання відправте мені на електронну пошту anastasiamegei@ukr.net. У темі листа вказати 

номер групи, назву навчальної дисципліни, номер уроку, ПІБ. 
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