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Квітень 2017  Випуск 9  

Наша шкільна родина 
Ніжинська ЗОШ І -ІІІст.  №9  

СПЕЦВИПУСК 

26 квітня - Міжнародний день пам'яті 

Чорнобиля 

 

ЧОРНИХ ДАТ У ЛЮДСТВА Є НЕМАЛО 

КОЖНА З НИХ—ЦЕ МІНА ПІД ПРОГРЕС 

НАЙСТРАШНІШЕ, ЩО УСІХ СПІТКАЛО,-  

ВИБУХ НА ЧОРНОБИЛЬСКИЙ АЕС... 
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Ти відомий сьогодні кожному 

Не ім‘ям своїм, а бідою. 

Тою вулицею порожньою 

Понад прип‘ятською  водою… 

                                              

                                    Мій Чорнобль! Зелений пагорбе! 

                           У якому ти жив сторіччі?! 

                             Запеклись перестиглі ягоди, 

Наче кров, на твоїм обличчі. 

Чорнобильська АЕС розташована поблизу міста Прип`ять, за 18 км від міста Чорнобиль, за 16 

км від білоруського кордону і за 110 кілометрів від Києва.  

Чудовими краєвидами, щедро врожайними садами, прекрасними лiсами славилась чорно-

бильська земля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Берег Прип’яті. Мирна весняна українська ніч. 26 квітня 1986 року… 
Ця дата назавжди залишиться у пам’яті людства. 
Чорнобиль… 

Ти відомий сьогодні кожному – 
 Не ім’ям своїм, а бідою. 
Тою вулицею порожньою 

Понад прип’ятською водою… 

Не із сторінок стародавніх літописів і не з легенд та переказів увірвалося у наше життя це ля-

чне і моторошне слово – Чорнобиль. Слово це стало символом горя і страждань, покинутих 

домівок, розорених гнізд, здичавілих звірів. Важким колесом “прокотилася” Україною аварія 

на Чорнобильській атомній станції. 

СТОРІНКАМИ ІСТОРІЇ... 

             ДО ТРАГЕДІЇ... 
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Ніщо не віщувало біди.  Стояла тиха весняна ніч. Квітень завершував свою вахту в природі і мав 

передати її травню. Саме в таку із ночей, 26 квітня 1986 року, на Чорнобильській атомній станції 

сталася аварія—вибухнув 4 енергоблок з 25 на 26 квітня, 1 година 23 хвилини 43 секунди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Стався потужний хімічний вибух, що спричинив 

руйнування частини реакторного блоку і машинного 

залу. Внаслідок вибуху виникла пожежа, яка перекину-

лася на дах третього енергоблоку. Майже одразу на міс-

це аварії приїхали пожежники під командуванням 

В.Правіка. Вогонь гасили до 5-ї години ранку. Проте в 

середині самого четвертого блоку його вдалося ліквіду-

вати лише 10 травня, коли більша частина графіту зго-

ріла.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Після вибуху та 

пожежі утворилася радіоактивна хмара, яка накрила не 

лише території сучасної України, Білорусі та Росії, але й 

території багатьох європейських країн - Швеції, Австрії, 

Норвегії, Німеччи-

ни, Фінляндії, Гре-

ції, Румунії, Сло-

венії, Литви, Лат-

вії. За Міжнарод-

ною шкалою ядер-

них подій (INES) 

цю аварію класи-

фікували за най-

вищим - сьомим 

рівнем небезпеки.  

 

             ПІСЛЯ ТРАГЕДІЇ... 
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Здавна чудовими краєвидами, щедро 

врожайними садами, прекрасними місця-

ми відпочинку, лісами, багатими ягодами, 

грибами, горіхами славилась чорнобильська 

земля. Та тільки до жахливої ночі 1986 року. 

Відтоді ця земля почала називатися 

"зоною"- скалiченою, непридатною для 

життя мiсцевiстю. I якщо вiд атомної 

катастрофи здригнулись серця всiх зем-

лян, то слово "зона" не перестає болiти у 

цих серцях вже пятнадцять рокiв i ще 

надовго лишиться в памятi людства. 

Аварiя на Чорнобильськiй АЕС стала 

новою вiхою вiдлiку в iсторiї атомної енергетики, показала, наскiльки небезпечна позбавлена 

контролю сила атома i як неймовiрно важко вгамувати її. 

       Вибух 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС призвів до викиду близько 300 млн. радіону-

клідів в оточуюче середовище з активної зони станції, та спричинив радіоактивне зараження 

53.4 тис. кв. м території України. 189 тис. га орних земель та 157 тис. га лісів стали непридат-

ними для обробки через високий рівень радіоактивного забруднення. 

Згідно зі ступенем забруднення радіонуклідами, територію України поділено на 4 зони: забо-

ронена зона; зона обов'язкової евакуації; зона з правом евакуації; зона підвищеного радіацій-

ного контролю.Заборонена зона містить 20 млн. Сі аварійних радіоактивних викидів. Таке 

накопичення радіонуклідів у зоні спричиняє можливість їхнього проникнення за межі зони. 

Підчас повеней вода, потрапляючи на сильно забруднені території, змиває з верхніх шарів 

грунту значну кількість радіонуклідів і несе їх у Дніпро. Дніпро, разом з водосховищами, є 

джерелом води приблизно для 30-ти млн. мешканців України; отже він стає для них і джере-

лом радіоактивного зараження. 
      Чорнобиль - не лише технологічна катастрофа. Це і людська катастрофа, вплив якої від-

чутний і сьогодні. Навіть тепер, коли останній працюючий реактор №3 зачинений, відлуння 

Чорнобиля стихне ще не скоро. Від аварії постраждало 7% населення України, що становить 

3 361 870 осіб. дітей, які мешкали на заражених територіях, які з того часу були евакуйовані і 

поселені в інших місцях, і у яких щитовидні залози піддалися впливу радіоактивного йоду. 

 УВАГА!!!  

http://zosh9-nizhyn.at.ua/ 

– адреса шкільного сайту!  

Тут можна дізнатися не лише про останні шкі-

льні новини, але й почерпнути безліч корисної 

та цікавої інформації!  

ВАМ ВАРТО ЦЕ ЗНАТИ!!!  
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ПРИЧИНИ АВАРІЇ 
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ГЕРОЯМИ НЕ НАРОДЖУЮТЬСЯ, 
НИМИ СТАЮТЬ 

 

26 квітня 1986 року, сама того не відаючи, Україна стояла на один крок від вселенського апокаліпсису. 
   Та цій страшній дійсності не дали справдитись мужність і відвага прип’ятських пожежників і нічної зміни 
атомної станції. Через кілька годин, їх, спалених радіацією, замінили інші. А далі відлік тих, хто ставав на 
вахту, пішов уже на тисячі… Вони добре розуміли, на що йшли, опинившись у самому пеклі смертельної 
радіації. Та за їхніми плечима були їхні ж діти, рідні, іи-мляки, весь отчий край. Ціною неймовірних зусиль, а 
часом і ціною життя, пупинили чорнобильські пожежники вогневу стихію, що вирувала над аварійним 
енергоблоком. 

Уже з перших годин, днів численні наші співвітчизники не вагаючись стали до боротьби з грізним і 
невидимим ворогом: щоденно несли небезпечні вахти біля розпеченого реактора, очищали від радіації поля, 
сади й житло, щиро приймали у себе переселенців… Так починався літопис всенародного подвигу. 

Екіпатаж гелікоптера Мі-6, який виконув різні завдання в 
зоні ураження відразу після вибуха на ЧАЕС. Зліва направо: 
підполковник С. Сатвалдиїв, капітан В. Сизранов, старший 
лейтенант Е. Орфенов и лейтенант Т. Набійєв.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Станцію врятували. Всі 28 чоловік затулили її собою. Шестеро з них загинули. Скромні плити Митинсько-
го кладовища у підмосков’ї вічно будуть нести їх імена. 

Але залишилась радіація… Вона нечутна, невидима, не має запаху і неприступна для наших органів 
чуття. Але людина беззахисна перед нею. 

Боротьба з лихом 

Боротьба з лихом 
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Людина – частина природи і постраждала вона так само, як луги, ліси, звірі. Чорнобиль пред’явив нам су-
ворий рахунок. 
Проходять роки після аварії, а біль не вщухає, тривога не полишає людей. 

Чи знаєш ти, світе,                                               
Як сиво ридає полин?                                          
Як тяжко, як тужно                                               

Моєму народу болить! 
 

ВІЧНА ЇМ СЛАВА І ПАМ`ЯТЬ  
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Правик Правик   

  Володимир ПавловичВолодимир Павлович  

  лейтенант внутрішньої служби, лейтенант внутрішньої служби, 

начальник караулу ВПЧначальник караулу ВПЧ--2 по охо-2 по охо-
роні ЧАЕС роні ЧАЕС   

    Народився 13 серпня 1962 ро-Народився 13 серпня 1962 ро-

ку в місті Чорнобиль.ку в місті Чорнобиль.  

Ігнатенко Ігнатенко   

  Василь ІвановичВасиль Іванович  

старший сержант внутрішньої старший сержант внутрішньої 

служби, командирслужби, командир  
  відділення СВПЧвідділення СВПЧ--6 по охороні 6 по охороні 

міста Прип’ять міста Прип’ять   

    Народився 13 березня 1961 Народився 13 березня 1961 

року в селі Сперіжжя року в селі Сперіжжя   

  Брагінського району Го-Брагінського району Го-

мельської області, Білорусь.мельської області, Білорусь.  

КибенокКибенок  

  Віктор МиколайовичВіктор Миколайович  

  лейтенант внутрішньої служби, лейтенант внутрішньої служби, 

начальник караулуначальник караулу  
  СВПЧСВПЧ--6 по охороні міста При-6 по охороні міста При-

п’яті п’яті   

Народився 17 лютого 1963 ро-Народився 17 лютого 1963 ро-

ку в селещі Іванівкаку в селещі Іванівка  

  НовоНово--Сірогозького району Сірогозького району 

Херсонської області.Херсонської області.  

Тишура Тишура   

  Володимир Іванович Володимир Іванович   

  сержант внутрішньої служ-сержант внутрішньої служ-

би,би,  старший пожежний СВПЧстарший пожежний СВПЧ--
6 по охороні міста6 по охороні міста  Прип’яті Прип’яті   

  Народився 15 грудня 1959 Народився 15 грудня 1959 

року на станції Сіверськароку на станції Сіверська  

  Гатчинського району Ленін-Гатчинського району Ленін-

градської області, РФградської області, РФ  

ТитенокТитенок  

  Микола ІвановичМикола Іванович  

  старший сержант внутрішньої старший сержант внутрішньої 
служби, служби,   

  пожежний СВПЧпожежний СВПЧ--6 6 попо  охороні охороні 

міста Прип’яті міста Прип’яті   

    Народився 05 грудня 1962 Народився 05 грудня 1962 

року в селі Вільчароку в селі Вільча  

  Київської області.Київської області.  

ВащукВащук  

  Микола ВасильовичМикола Васильович  

  сержант внутрішньої служби, сержант внутрішньої служби, 

командир командир   відділення відділення   
СВПЧСВПЧ--6 по6 по  

  охороні міста Прип’яті охороні міста Прип’яті       

Народився 05 червня 1959 р. в Народився 05 червня 1959 р. в 

с. Велика Хайча с. Велика Хайча   Житомирської  Житомирської  

обл.обл.  
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Вічна пам’ять 

тим, чиє 

життя 

передчасно 

обірвала 

Чорнобильська 

трагедія, 

людська шана 

та вдячність 

героям-

ліквідаторам 

...ЕВАКУАЦІЯ 

Цей термін воєнного часу, що жив тільки у пам’яті людей, які 
пізнали лихоліття часів Вітчизняної війни, увірвався в наше 

сьогодення. Його викликав чорнобильський ураган, вирвавши 
людей з обжитих ними місць, відірвавши від коренів, що єднали 

з рідною землею. Чим можна зміряти їх горе? Чорнобильське 
лихо… Радіація… Радіонукліди… Скільки тривоги внесли ці 
слова в наше життя! З’явились нові тривоги, і головна з них – 

майбутнє нашої планети. Біда причаїлася скрізь: і в ґрунті, й у 
воді, у повітрі, в їжі. Я бачив, якими народжуються птахи, твари-
ни у цій страшній «зоні»… Побачив один раз, а не аможу забу-

ти, мабуть, ніколи…     
 

  
На Чорнобильських На Чорнобильських 

подвір'яхподвір'ях 
Обпалить душу Обпалить душу 

чуйна тиша,чуйна тиша, 
Земля Земля --  і та не і та не 

обізветьсяобізветься 
                                                                              

Людським, ще не за-Людським, ще не за-
бутим кроком.бутим кроком. 
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ПрипПрип’’ять перетво-ять перетво-
рилась на 30 кіло-рилась на 30 кіло-

метрову зону руїн і метрову зону руїн і 
залишених речей залишених речей 
місцевих жителів.місцевих жителів. 



 11 

                   НАШІ ДНІ 

                4 Енергоблок 

                 Лікарня 

           Дитячий майданчик 

             Спортивний зал 
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                     Школа 

          Безлюдне місто 
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СТРАШНІ НАСЛІДКИ РАДІАЦІЇ 

Як вважають чимало фахівців, катастрофа за обсягом 
і різноманітністю наслідків була найстрашнішою в 
історії людства. Вона утворила в центрі Східної Євро-
пи чималі плями забрудненої радіонуклідами тери-
торії, проживання на якій небезпечне для здоров'я. 
Та це зовсім не мертва зона! Про її шкідливість нічого 
"не знають" ні рослини, ні тварини. Зона катастрофи, 
як магніт, притягує вчених, що бажають глибше вив-
чити вплив радіонуклідів та іонізуючого ви-
промінювання на фауну і флору. Інші вчені на 
"великій землі" стежать за станом здоров'я десятків 
тисяч евакуйованих та ліквідаторів. 

Сильнішим було ураження тварин. Покинуті людь-
ми кішки і собаки збивалися у зграї, знищуючи одна 
одну й слабших істот. Вчені не раз спостерігали у 
тварин лисі лапи й низ живота, спричинені впливом 
а- і (3-частинок (нагадуємо, що вони поглинаються у 
перших двох міліметрах тіла). У лісі, всипаному ви-
кидом, було знищено більшість комах, які жили у 
верхньому сантиметрі ґрунту 

       На значних відстанях від ЧАЕС життя рослин і тварин протікає нормально. Та 
детальні вимірювання свідчать, що більшість організмів містить у собі підвищені 
концентрації радіонуклідів. Виявилося, що у шкаралупі яєць чи черепашок мо-
люсків накопичується стронцій. 
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Сосновий бір, який Сосновий бір, який 

знаходився між міс-знаходився між міс-

том і ЧАЕС під дією том і ЧАЕС під дією 

радіації перетворився радіації перетворився 

на на ««Рудий лісРудий ліс».». 

На див-На див-

них них 

створінь створінь 

стала стала 

схожою схожою 

новона-новона-

роджена роджена 
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Довкола 4Довкола 4--го блоку роз-го блоку роз-
горнулося будівництво горнулося будівництво 

бетонного бетонного 
««саркофагусаркофагу». ». Радіоак-Радіоак-
тивні уламки прибрані тивні уламки прибрані 
всередину та забетоно-всередину та забетоно-

вані.                     вані.                       

У приміщеннях перших У приміщеннях перших 
33--х енергоблоків про-х енергоблоків про-

водилася дезактивація. водилася дезактивація. 
Будівництво саркофага Будівництво саркофага 

завершилося в кінці завершилося в кінці 
листопада 1986 р.листопада 1986 р. 

Після дезактивації території і споруди 
«саркофага», перший та другий енергоблоки були 

знов уведені в дію. 

Жовтень  

1986 р. 
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Відновлена робота 

третього. 

 

 

 

 

Підписано меморандум про взаєморозуміння між Підписано меморандум про взаєморозуміння між 
урядом України, урядами країн урядом України, урядами країн ««великої сімкивеликої сімки» » і і 

Комісією ЄС, згідно якому почалася розробка Комісією ЄС, згідно якому почалася розробка 

програми повного закриття станції до 2000 р.програми повного закриття станції до 2000 р. 

 

 

Був назавжди зупинений реактор останнього, тре-Був назавжди зупинений реактор останнього, тре-

тього, енергоблоку.тього, енергоблоку. 
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29 листопада 2016 році, у Чорнобилі завершилося накриття четвертого енергоблоку АЕС 
новим саркофагом. Рухома конструкція, яка є найбільшою у світі, повинна забезпечити за-
хист від радіації впродовж 100 років.  
 «Чорнобильський реактор успішно накритий через 30 років після катастрофи 1986 року і в ре-
зультаті дивовижного подвигу інженерів». 

Новий безпечний конфайн-
мент, який накрив енергоблок 
№4, було переміщено на відс-
тань 327 метрів.  Дана споруда 
буде обмежувати розповсю-
дження радіоактивних речо-
вин, що містяться в існуючому 
об’єкті «Укриття», навіть у разі 
руйнування останнього. Новий 
саркофаг будувався на відстані 
180 метрів від «Укриття». 
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       Минають роки після аварії на  Чор-
нобильській  АЕС. А  біль не  вщу-
хає,тривога не полишає людей, по-
в’язаних  скорботним часом ядерно-
го  апокаліпсиса. Чорнобиль атом-
ний -він, мабуть, зникне після того, 
як ми витравимо в собі  Чорнобиль 
духовний. А поки що не заживає чо-
рнобильська рана. 

Уже давно віддзвеніли чорнобильські дзво-
ни, а ми все ще пам’ятаємо тих, хто пішов у 
вогонь, – вони увійшли у стогін і душу, бо-
лем зчорнену до дна: 

  

 

Рахунок буде 904. 

Усіх поіменно у незабуття. 

буде суд, який поверне віру, 

Та не поверне молоді життя. 

 Хто квітень наш отак підступно зрадив, 

Що стільки горя, аж рида весна? 

І хто тепер такій біді зарадить?! 

Щоб жив Дніпро і щоб жила Десна. 
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Пам’ятники ліквідаторам Чорнобильсь-Пам’ятники ліквідаторам Чорнобильсь-

кої трагедії в різних містах Україникої трагедії в різних містах України  

Пам`ятна монета НБУ до 10-річчя 

аварії на станції 

Пам`ятник жертвам Чорнобиля, Київ 

Пам`ятний знак феодосівцям– лік-

відаторам аварії на ЧАЕС, Феодо-

сія 

Пам’ять про Чорнобиль
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Чи буде квітень, як завжди, 

Дарунком весняної  здоби, 

Чи вданим іменем біди 

Ми назвемо його “Чорнобиль”. 

Чи може викинем його 

З календарів своїх до поки 

Нас темний грітиме вогонь. 

Сумлінна мисль не має меж, 

Її спинити годі. 

І ти, Чорнобилю, ти теж 

Не маєш меж … сьогодні. 
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