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Вечір – спомин присвячений трагічним подіям на Україні під час вибуху 

на ЧАЕС  

«Тривожні дзвони Чорнобиля» 

Для дітей середнього та старшого шкільного віку 

 

 

Мета:  

 Навчальна: -  згадати про трагедію віку — вибух на ЧАЕС, поглибити 

знання дітей про неї, визначити негативний вплив аварії на стан 

навколишнього середовища та здоров'я населення;  

 Виховна: - вчити сприймати чужу біду, чужий біль як власні, сприяти 

формуванню патріотичних почуттів у дітей, виховувати особисту 

стурбованість кожного вихованця за все, що відбувається навколо. 

 Розвиваюча: - розвивати вміння дітей аналізувати та узагальнювати 

навчальну інформацію, вміння виразно декламувати. 

      Форма проведення: Літературно-пісенний вечір. 

      Художнє оформлення та реквізит: сцена прикрашена вирізаними з 

паперу лелеками які б’ють у дзвони , свічками, кетягами калини, мікрофони, 

підсилювач, мультимедійний проектор. 

      Дійові особи: 

 Ведучі; читці.  

 

 



Перша частина: 

 «Чорнобиль біль і скорбота України» 

Лунає  музика «Реквієм ре-мінор» Вольфганг Амадей Моцарт. 

На сцену без оголошення виходить читець. 

Читець1:            Чи буде квітень, як завжди 

                            Дарунком весняної здоби. 

                            Чи власним іменем біди 

                             Ми назвемо його Чорнобиль? 

                            Чи може викреслимо його 

                            З календарів своїх допоки 

                             Нас теплий грітиме вогонь 

                             Ще не відкритих ізотопів? 

                             Безмежна мисль, немає меж 

                              Її спинити годі! 

                             І ти, Чорнобилю, ти теж 

                             Не маєш меж сьогодні. 

Читець2:             26 квітня! 

                             В ніч із забуття 

                             Йде страшне створіння – атомне дитя. 

                             Суть його безкровна і зіниць нема 

                              І уста безмовні, і душа німа. 

                              Вирвавшись на волю з мороку ночей, 

                              Вже калічить долі і батьків, й дітей. 

                              Виродок – створіння ціль страшну таїть 

                              Поглина сумління, душі нам двоїть. 

                               Простяга до серця щупальця страшні 



                               І вселяє муки, муки неземні. 

                               Присипляє мозок посвистом глухи 

                               Стронцієву дозу сипле, наче дим. 

                               26 квітня! 

                               Люди не проспіть! 

                               Атомне століття раною горить. 

                                Кличе кожне серце стати з злом на боротьбу, 

                                Щоб зустріли внуки вранішню зорю. 

                                І виростають покоління 

                                Котрі не чули тиші 

                                Що зберегли ми, що надбали 

                                Що дітям в спадок передать? 

                                Тепер тут зона, а була земля, 

                                Тут був чорнозем, а тепер Чорнобиль. 

Затихає музика, читці йдуть зі сцени, виходять ведучі. 

Ведучий1:  Це - земля Чорнобиля, це чорнобильські стежки, зарослі            

травами, якими рідко коли зараз ступає нога людини. Чорнобиль... Слово це 

стало символом горя і страждань, покинутих домівок, розорених гнізд, 

здичавілих звірів. А 29 років тому це було звичайне українське містечко, 

яких сотні в Україні. Весною потопало воно у свіжій зелені, вишневому та 

яблуневому цвіті. Влітку тут полюбляли відпочивати кияни, їхали сюди 

звідусюди, щоб набратися здоров'я, подихати цілющим повітрям, збирали 

гриби, ягоди, яких у місцевих лісах було чимало. Здавалося, що красу цього 

куточка українського Полісся ніщо й ніколи не затьмарить. У 1971 році 

неподалік від Чорнобиля розпочали будівництво потужної атомної 

електростанції. На 1983 рік уже працювало чотири енергоблоки. 

Приступили до будівництва п'ятого. Згодом, за кілька кілометрів від станції 

виникло місто. Його назвали Прип'ять - за назвою тутешньої повноводної 



річки. Місто швидко розбудовувалось: відкривалися школи, дитячі садочки, 

лікарні, магазини... Це було місто-сад. Які широкі вулиці! А яких тільки 

квітів не було у скверах, алеях, парках! Улюбленим місцем відпочинку 

залишалася річка. Ніщо не віщувало біди. Квітень завершував свою вахту в 

природі і мав передати її травню. Але в історію Чорнобиль увійде назавжди, 

як місто, що дало назву одній з найбільших в історії людства катастроф. 

Ведучий2:  Для України, для всіх, хто прямо чи побічно причетний до 

трагедії Чорнобиля та її наслідків, час ніби розділився на дві частини: до 26 

квітня 1986 року і після нього. 26 квітня! В пам’яті українського народу це 

день чорнобильського лиха, болю, суму, і забути це й викреслити із нашої 

пам’яті – неможливо. 

Ведучий1: Ту мирну весняну українську ніч на берегах Прип’яті люди ніколи не 

забудуть. Вона була, як зараз усім здається, найтихішою і найтеплішою. І не 

сповіщала про біду. Навпаки, всім жителям містечка атомників ще звечора, під 

вихідний, жадалося отримати від природи хорошу погоду. Проте в ту саму ніч з 25 

на 26 квітня відлік часу став уже не мирним, а бойовим і аварійним. Відлік пішов на 

хвилини і секунди. О першій годині 23 хвилини 40 секунд, коли всі спали 

безтурботним сном, над четвертим реактором Чорнобильської атомної станції 

несподівано велетенське полум’я розірвало нічну темряву. 

Ведучий1: „З руїн реактора виривається стовп зловіщого вогню, палаючих шматків 

графіту. Стовп стрімко, як фантастична ракета, піднявся в небо, освітлюючи корпуси 

атомної, річку з верболозами. Вогняний стовп завмирає на висоті 1.5 км. На вершині 

його утворилась світла куля, яка наче засмоктує в себе цей примарний стовбур, 

всередині якого щось рухається, загорається, випростовується, але сам він стоїть над 

нічною землею, як ялинкова іграшка блідо - вишневого кривавого кольору. Ніч 

безвітряна і стовп стоїть між небом та землею, наче вагається, куди ж йому пустити 

свій корінь”. 



Ведучий2: Наслідки вибуху четвертого реактора Чорнобильської атомної 

сколихнули весь світ. В результаті аварії стався величезний викид радіоактивних 

ізотопів з активної зони реактора, які радіоактивною хмарою перенеслись на великі 

відстані. 

Ведучий1: Йод – 131, цезій – 134, 137, стронцій – 90, плутоній – 239, плутоній – 240. 

весь цей радіоактивний дощ розлетівся і висіявся на територіях України, Білорусії, 

Росії. Радіоактивного забруднення зазнало майже 50 відсотків території України. В 

життя мільйонів людей увійшли слова радіація, зона, ліквідатор, відселення. 

Ведучі йдуть з сцени,виходить читець на сцену без оголошення. 

Читець3:            Радіаційна днина б’є на сполох 

                            Радіаційні стогнуть небеса 

                             Двадцятий вік – як доля, а не спомин 

                             Як хліб душі, як мамина сльоза. 

                             Людство прагне Всесвіт осягнути 

                              І себе у ньому зрозуміть. 

                              А тривожне „бути чи не бути” – 

                              Грізно над планетою висить. 

Читець покидає сцену, говорять ведучі. 

Ведучий2:     А на квітучій українській землі з’явились пусті міста і села,  мертвий 

ліс, в який не можна ходити, сади з яблуками, насиченими радіоактивною отрутою, 

вода, яку не можна пити, і навіть повітря, яким дихаємо, стало ворогом. 

починається показ фільму «Вибух на ЧАЕС» 

без оголошення виходить читець. 

Читець4:                   Чорнобиля гіркий полин 

                                   На серце ліг незримо й тяжко, 

                                    І пливе над землею дзвін 

                                     Із тихим стогоном протяжно. 



                                    То дзвонять дзвони не Хотині, 

                                    Де слід лишила свій війна, 

                                     Це стогнуть землі України, 

                                      Де мирний атом не мина. 

                                      Він впав смертельною росою 

                                      На рай дібров, на зелень трав, 

                                      Своєю чорною косою 

                                      Провів по розмаїттю барв 

                                      І попелом покрились села, 

                                      І згинуло усе живе. 

                                      Пропали усмішки веселі, 

                                      Замовкло птаство лісове. 

                                      Лиш на отруєній землі 

                                       Небачена розкрилась квітка – 

                                       Про допомогу крик німий, 

                                       Між попелом остання іскра 

                                       Запала тиша. 

Читець покидає сцену, ведучі продовжують не піднімаючись на сцену. 

Ведучий 1:  Мертві чорнобильські села... Ми відчуваємо їхнє мертве застережливе 

мовчання, відчуваємо небезпеку, що принишкла у траві, воді, деревах. Земля 

залишилася без своїх господарів, залишилися самотніми подвір'я, стара груша, 

стежки... Повертаючись у безлюдну зону, журавлі дивуються, чому тут не чути 

веселих дитячих голосів, чому тут немає життя. В цій місцевості пустують безлюдні 

будинки.  

Починає звучати мелодія «Скрипка» Мирослав Скорик, виходить читець та читає 

вірш «На Чорнобиль журавлі летіли» 

Читець 5:                       На Чорнобиль журавлі летіли,  



                                        З вирію вертались навесні.  

                                        Як сніжниця, попелище біле  

                                         Розвівалось в рідній стороні. 

                                         Там згоріли гнізда і гніздечка,  

                                         Поржавіла хвоя і трава.  

                                         Журавлина крихітна вервечка 

                                          Напиналась, наче тятива. 

                                          Не було ні стогону, ні крику, 

                                          Тільки пошум виморених крил.  

                                          Журавлі несли печаль велику,  

                                          Наче тінь невидимих могил. 

                                          Не спинились птиці на кордоні,  

                                          Де сягає атомна яса.  

                                          І дивився батько з-під долоні,  

                                          І ридала мати в небеса. 

                                          На Чорнобиль журавлі летіли,  

                                          З вирію вертались навесні. 

Читець покидає сцену, починається показ відеофільму  

«Чорнобильська катастрофа» Ксенія Симонова. 

Після закінчення відеофільму виходять ведучі на сцену. 

Друга частина: 

 «Чорнобиль: трагедія, подвиг, пам’ять» 

 

Ведучий 2:            Зойкнула Земля чаїним криком 

                               - Сину, вбережи і захисти! 

                                Вийшла мати із іконним ликом: 



                               - Йди, синочку, хто ж коли не ти? 

                                Спалахнуло небо, впало крижнем 

                              - Сину, вбережи і захисти! 

                                 Вийшла жінка з немовлятком ніжним: 

                               - Йди, коханий, хто ж коли не ти? 

 Аварія на ЧАЕС – смертоносне полум’я зловісної пожежі висвітлило кожного, хто 

там працював і жив, виділило перших із перших, вони, ризикуючи життям, кинулися 

до реактора, аби своїми грудьми застеригти трагедію. 

Ведучий 1:    Першими до реактора через кілька секунд по тривозі прибули пожежні 

ВПЧ-2 по охороні АЕС на чолі з начальником караулу В. Правиком. За караулом 

Правика прибув караул його бойового побратима лейтенанта Кибенка. Вони ринули 

у вируюче полум’я – у смертельну радіацію не за наказом командира, а за законом 

совісті, рятувати станцію і людей, не думаючи про себе, хоча добре усвідомлювали 

небезпеку.  

Ведучий 2:  Вогонь усе лютував, не вщухав. Начальник караулу лейтенант Правик 

по рації передав виклик №3, за яким усі пожежні машини Київської обл. негайно 

вирушили до Прип’яті. На допомогу примчав і начальник пожежної частини майор 

Телятников  “Ніколи в житті, - сказав він потім, не було в мене дороги важчої, ніж ця 

– завдовжки у хвилини. 

Ведучий 1:  З неймовірним тріскотом палала величезна платина покриття над 

машинним залом і допоміжним корпусом, навкруги разом з вогнем задушливий дим. 

Киплячий бітум пропалював чоботи, бризками осідав на одязі, в’їдався у шкіру. 

Люди слабшали від їдкого диму, нестерпної спеки і болю. Тищура, Ващук, Правик, 

Кибенок обслуговували найнебезпечнішу ділянку.   Відвага... Для пожежного це 

невід’ємна професійна риса, без якої ніяк не можна. Ось так тієї трагічної ночі 

лейтенанти і сержанти пожежної охорони виконували свою звичну роботу. 

Ведучаий 2: Коли молоді пожежники, котрі першими вийшли на лінію вогню, 

отримавши      смертельну дозу радіації були ще живими, журналісти запитували у 



них: „У вас була можливість повернутися? Ви могли відступити?” Так, у даній 

ситуації вони могли тимчасово відійти до підходу підкріплення. Та про це ніхто з 

пожежників навіть і не подумав, тому що вони – воїни, бійці з пожежею, вони 

ступили в смертельну радіацію не за наказом командира, а за велінням совісті. 

Ведучі покидають сцену, один за одним виходять читці, тримаючи в руках 

портрети Правика, Кибенка, Тищури, Ващука, і стають на сцені та читають 

вірші. 

     Читець6:                Коли біда чорнобильська війнула,  

                                     Коли упав наладчик неживим,  

                                     Був перший тут начальник караулу -  

                                     Володя Правик з воїнством своїм. 

     Читець7:                Перший удар на себе 

                                     Перший вогонь на себе 

                                     Так відчайдушний Данко 

                                     Людям віддав своє серце. 

                                      Як же тут не згадати 

                                      Поруч з ним не назвати – 

                                      Вас, що уміли серцем 

                                      Грізний вогонь зупиняти. 

                                      І віддали – що мали 

                                      Життя – що одне в людини 

                                      Вірю, що врятували, 

                                      Долю моєї дитини. 

                                       Майор Телятников. 

      Читець 6:                Дивлюсь в його лице - ось-ось розправить  

                                       Одну він зморшку між густенних брів.  

                                       Чудовий хлопець, Володимир Правик, 

                                       З тих, чиє серце - гордість матерів! 



      Читець 8:                 Збить треба промінь!  

                                        Зрізати назавше,  

                                        З ніг без жалю зіб'є, зупинить крок. 

                                         І ось він поруч, твердо ставши, 

                                         Мов стриж весняний, Віктор Кібенок. 

                                         Який предивний ти, людський характер, 

                                         Коли ти досягаєш висоти,  

                                         Коли розверзнувсь атомний реактор, 

                                         І подолать нещастя мусиш ти. 

Читець9:                  Що буде - враз обидва зрозуміли, -  

                                  Реактор другий тільки б зберегти,  

                                   їм у собі знайти б незнанні сили -  

                                   Не дать вогню в сусідній блок пройти 

                                   І промінь збили! Тільки в прижмур хмуро  

                                   Побачив Віктор, наче у півсні:  

                                   Присівши вмить, провів сержант Тищура 

                                   Рукою по волоссі, що в огні. 

Читець 10:                З усім, що так було безмежно милим,  

                                   Тепер навіки обривалось вмить...  

                                    Реактор врятувать не мав він сили -  

                                    Вони ж бо мали право й відступить. 

Читці стоять на сцені з портретами в руках, говорять ведучі не піднімаючись 

на сцену. 

Ведучий1:     Шестеро із 20 чоловіків двох караулів невдовзі померли. 

                       - Герой Радянського Союзу лейтенант Володимир Павлович 

Правик; 

                      - Герой Радянського Союзу лейтенант Віктор Миколайович 

Кібенок; 



                     - Сержант Микола Васильович Ващук; 

                      - Сержант Володимир Іванович Тищура; 

                      - Старший сержант Микола Іванович Тітенок.  

У вогні не згорів їх жертовний чорнобильський слід. Ще затужить по хлопцях 

Земля і скорбота земна.  

Знову виходить на сцену читець, і тримає у руках свічку,ставши по середині 

сцени, читає вірш. 

Читець11:              Мовчать слова, як квіти обеліскам! 

                                        Хвилиною мовчання вшанувать 

                                        Зосталось мертвих рідних, близьких. 

                                       Чорнобильського болю не пізнать. 

                                        Не пахнуть навіть встелені гвоздики 

                                        Ті квіти болю, сліз й журби 

                                        І світла пам`ять лишиться на віки 

                                        Безсмертним душам спільної біди. 

                                        Мовчать слова, як квіти обеліскам, 

                                        Радіаційна зона не зника. 

                                       Живих вшануймо і вклонімось низько 

                                        Сльозина болю по щоці стіка. 

Читці лишаються на сцені, ведучі оголошують хвилину мовчання. 

Читці покидають сцену, виходять ведучі. 

Ведучий1:  Одразу за пожежниками приступили до роботи медики. Швидко 

зорієнтувавшись в обстановці, надавши першу медичну допомогу визначили 

межі часу перебування в радіоактивній зоні. Медики працювали цілодобово. 

Спогади сина І. Драча — Максима Драча, студента 6 курсу лікувального 

факультету Київського медичного інституту): «Про аварію вперше почув уранці 

в неділю, 27 квітня. О 10 годині подзвонили, сказали готувати місце для хворих 

з Прип'яті зі своїми речами, а потім прибіг дозиметрист і сказав, що хворі 

«світяться». Усі хворі скаржились на головний біль, слабкість. Чергував до 

http://probapera.org/publication/13/10468/ne-ya-pyshu.html
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ранку. 1 травня знову чергував. 4 травня ми поїхали в зону — перевіряли фон в 

автобусах, на одязі людей. У наших бригадах були ще й дівчата. 8 травня 

приїхала зміна, а нас — у Київ. А 11-го я  захворів.  Поїхали в лікарню».   Крім 

студента М. Драча там лежали ще ліквідатори наслідків аварії: Кость Лісовий, 

Кость Дахно і Володя Бульба та Діма П'ятак — усі лікарі. 

Ведучий 2: Суворий екзамен тримали всі: пожежники, транспортники, 

будівельники, медики, спеціальні частини хімзахисту, вертольотчики та інші 

підрозділи Міністерства Оборони, Міністерства Внутрішніх Справ. Але не 

можна забути і Надію Черненко, яка з перших днів допомагала ліквідувати 

наслідки страшної аварії. 

Ведучі покидають сцену, виходить читець та зачитує коротку біографію Надії 

Черненко, під час розповіді йде показ слайдів. 

Читець покидає сцену, ведучі не піднімаючись на сцену продовжують вечір. 

Ведучий1:  Спалах над Чорнобильською атомною сліпучим сяйвом висвітлив 

добро і зло, розум і дурість, щирість і фарисейство, співчуття і злорадство, 

правду і брехню, висвітлив кожного, хто там працював і хто там жив, хто був 

поряд з бідою в ту трагічну годину, хто віддав свою молодість, життя і здоров'я 

заради врятування людей і рідної землі. Всім хто в ту страшну хвилину поклав 

своє життя, та ще живий Марійка Парамон вихованка Зразкової студії дитячої 

естрадної пісні «Лілея» заспіває пісню «Чорнобильська біда» 

На сцену піднімається виконавиця пісні. Звучить пісня. 

Після закінчення пісні ведучі піднімаються на сцену. 

Ведучий 2: Б'ють тривожним набатом дзвони Чорнобиля... Вони нагадують: 

Пам'ятайте! Хай не повториться! Хай земля зацвітає навесні пишним буйством 

кольорів, хай пнуться до сонця трави, хай повертаються з чужини журавлі, 

несучи на крилах радість зустрічі з рідною землею. Хай кожен новий день 

сповнює ваші серця миром, спокоєм.  Пам'ятаймо! 



Ведучий 1:  Після Чорнобиля ми усвідомили, що щастя - це трава, в яку можна 

лягти, не боячись радіації, це тепла річка, в якій можна скупатися, це усміхнені 

дитячі обличчя. Пам'ятаймо!  На цьому вечір наш завершено. Дякуємо всім за 

увагу. 
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