
 

14 грудня –  день, коли Українська держава вшановує героїчний подвиг учасників 

ліквідації  наслідків аварії  на Чорнобильській АЕС.  

Насамперед, це день мужніх та самовідданих людей, які прийняли доленосний виклик 

—  захистити не тільки Україну, але й усе людство від руйнівного впливу зруйнованого 

внаслідок аварії  на Чорнобильської АЕС енергоблоку.  

Сьогодні наш обов’язок –  пам’ятати про учасників 

ліквідації  аварії  на Чорнобильській АЕС, які є  

прикладом мужності,  самовідданості та високого 

професіоналізму.  

Куратором Тетяною МОКРОЮ для студентів ДХ11 групи 

проведена виховна година на тему "14 грудня - День вшанування 

учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС". 26 квітня 1986 року сталася найстрашніша в історії людства 

техногенна катастрофа - аварія на Чорнобильській атомній станції. Наслідки цієї катастрофи ми 

відчуваємо і до цього дня. Та неможливо навіть уявити, якими вони могли б бути, якби не самовідданість 

людей-ліквідаторів цієї катастрофи. 

14 грудня кураторами ДХ13 та М11СТН груп Юлією МЕЛЬНИК, Дмитром ШИНКАРЕНКО 

проведена спільна година пам’яті: "Два кольори часу – роздуми і пам'ять сьогодні...".  Студенти та їх 

наставники висловили почуття подяки до героїчних вчинків простих людей проти невидимої смерті, що 

об'єднала всіх однією печаллю та надією... Сьогодні АС опинились на межі ядерної аварії через російську війну. Вони знищують обладнання атомних 

станцій, виводять з ладу енергетичну структуру України. Цілеспрямовані дії країни-агресора наражають на небезпеку весь світ. Ядерний 

тероризм на Чорнобильській АС триває і понині, вони перетворили ЧАЕС на свою військову базу, РФ грубо порушила Женевську конференцію, що 

прямо забороняє вчиняти напади на ядерні об'єкти в умовах війни, заміновувати території, утримувати персонал в 

стресових умовах, викрадати спеціальну техніку і паливо. Територія ЧАЕС досі вся не розмінована, залишається висока 

ймовірність неконтрольованих вибухів та пожеж. Те ж саме і на Запорізькій АС...  

Люди, не будьмо байдужими, жорстокими, безпечними, запам'ятаймо, що доля планети, наше майбутнє у наших руках!  

М14 групі куратором Ольгою ПЕТРИШЕНОЮ проведена виховна година «День ліквідатора аварії на ЧАЕС - історія 

та факти». 14 грудня 1986 року - день, коли було закінчено будівництво саркофага над зруйнованим четвертим 

енергоблоком Чорнобильської АЕС. У листопаді 2006 року указом президента України в цю дату було засновано День 

вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. 



"Чорнобиль 36 років по тому і сумне сьогодення" - тема виховної години в А13 групі, проведена куратором 

Інною КОСТЮЧЕНКО, яка  розкрила студентам сумні сторінки історії ліквідаторів Чорнобильської АЕС, що 

замовчувалися радянським керівництвом. Перегляд та обговорення нового документального фільму “Чорнобиль: 

втрачені записи”, в якому розповідається про найбільшу техногенну катастрофу у світі, що сталася в Україні 1986 

року. Фільм складається з історій свідків тих подій, які розкажуть про життя у Чорнобилі до аварії та про те, як 

проходила ліквідація її наслідків. Документальні кадри, представлені у фільмі, є унікальними. Через 36 років країна - 

агресор хотіла знову піддати нас випробуванням Чорнобилем. 24 лютого 2022 – найстрашніший день в історії 

незалежної України.  Російська армія захопила Чорнобильську АЕС. А за кілька днів, росіяни з танків 

розстріляли найбільшу в Європі Запорізьку атомну електростанцію. Над цілим континентом нависла загроза 

стати непридатною для життя радіоактивною зоною. Навіщо окупанти знеструмили ядерні сховища та викрали 

смертоносні радіоактивні зразки з Чорнобиля? Чи справді на Чорнобильській АЄС готувався теракт? 

Найстрашніша зміна, яка тривала 45 діб. Більше 300 заручників і окупація міста атомників. Та головне – 

навіщо росія вдалася до ядерного терору розкривається правда в документальному фільмі "Ядерний терор. 

Чорнобиль - Загублений світ". 

 «Чорнобиль – трагедія ХХ століття» – тематична виховна година для студентів М11 групи. Куратор 

Юлія ВЕРБІЦЬКА розповіла студентам про учасників ліквідації з Нової Ушиці та району. На завершення, всі 

мали змогу почути цікаву розповідь про земляка, ліквідатора трагедії на ЧАЕС Нікітіна Миколу Івановича.  

Тематична година пам’яті  «Мужність і біль Чорнобиля» проведена 14 грудня куратором Борисом 

ВАРГАТЮКОМ для студентів ДХ14 групи. Молоді, як ніколи треба знати, шанувати і пам’ятати своїх героїв. 

Час може лікувати від усього, але не від пам’яті. Пам’ять … Саме вона є рушієм 

еволюційного поступу в майбутнє й оберегом найвищих загально людських цінностей. 

14 грудня в М13 групі куратором Валентиною МЕФОДОВСЬКОЮ проведена виховна година на тему: "Що радянська 

влада приховувала про Чорнобильську катастрофу". Адже, пам’ятаючи про ці сторінки історії, ми ніколи не повинні забувати 

героїзму пожежників, військовослужбовців, будівельників, учених, медиків, представників усіх професій і всіх народів, котрі 

брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. На закінчення заходу студенти мали нагоду пройти тест про катастрофу на 

Чорнобильській АЕС.Тематична година спілкування «Україна, Чорнобиль, біль…» для студентів АЛ12 групи проведена 

куратором Олесею ЛОМАЧИНСЬКОЮ у форматі   

фрагментованого перегляду художнього фільму 

українського кінематографу «Метелики». Під час  

перегляду фільму студенти залучалися до обговорення 

причин та наслідків катастрофи, опираючись на фільм.  


