
 

Чорнобильська трагедія... Вже 30 років минуло відтоді, як пекельний вогонь 

Чорнобиля опалив землю і душі мільйонів українців. Аварія на ЧАЕС увійшла в історію, 

як найбільша техногенна катастрофа, що привела до негативних екологічних, медичних 

та соціально-економічних наслідків. Чорнобиль – не лише велика трагедія, а й символ 

безмежної мужності багатьох тисяч наших земляків. Чорнобильська катастрофа завдяки 

самопожертві ліквідаторів аварії стала символом жертовності в ім’я Батьківщини, в ім’я 

мільйонів людей та прийдешніх поколінь. Ризикуючи власним життям та здоров’ям, 

вони виконали свій обов’язок і захистили людство від згубного впливу і подальшого 

розповсюдження радіації. 

Уже давно віддзвеніли Чорнобильські дзвони, а ми ще пам’ятаємо тих, хто пішов у 

вогонь, вони увійшли у стогін і душу, болем очорнену до дна! Імена цих мужніх героїв, 

які виявили жертовність, високий патріотизм, та ціною власного життя й здоров’я 

зупинили ядерну катастрофу, пам’ятає вся Україна. Першими до ЧАЕС приїхали 28 

пожежників з м. Чорнобиль, які вступили в нерівну боротьбу з атомною стихією, взяли 

на себе жар полум’я і смертоносний подих реактора. Було зроблено все можливе, щоб 

зупинити пожежу. До 5 год. ранку це все ж таки вдалося зробити! Пожежники змінювали 

один одного, бо довго залишатися на місці аварії було неможливо. Майже всі вони 

віддали життя в тій боротьбі. Після них були тисячі інших героїв-ліквідаторів, які ціною 

власного здоров’я, а інколи й життя зупинили «смертельного монстра», що непомітно 

вбивав усе живе. 



Низько схиляємо голови перед усіма, хто пішов тоді в ядерний вогонь, 

вклоняємося тим, хто усвідомлено й мовчки жертовно віддав своє життя, виконавши 

найвищий синівський обов'язок перед рідною землею і рідним народом. Здоров'я вам, 

благополуччя та довгих років життя! 

Усі жахіття й проблеми Чорнобиля знайшли відгук у серцях і творах українських 

письменників. У перші ж дні після катастрофи на сторінках літературних часописів 

з’явилися перші публіцистичні виступи. Згодом вийшли друком твори письменників та 

поетів, присвячені цій трагічній події. 

Чорнобиль – не лише велика трагедія, а й символ безмежної мужності багатьох 

тисяч наших співвітчизників. Та з роками притуплюється гострота пережитого. 

Приходять нові покоління, які дедалі менше знають про цю страшну катастрофу. Тим 

ціннішими є свідчення та спогади безпосередніх учасників тих подій. Вони доходять до 

нас у книгах, мемуарах, дослідженнях, публікаціях журналістів, фотокореспондентів, 

документальних фільмах. 

Представляємо вашій увазі виставку – присвяту: «Чорнобиль: гіркий спомин і 

вічний біль», присвячену присвячені цій трагічній події.  

 

 

 



 

 

Паскевич С. Чернобыль. Реальный мир / С. 
Паскевич, Д. Вишневский. – М.: Эксмо, 2010. –  224 с. 

Найправдивіша і при цьому найнезвичайніша книга про 
чорнобильську зону. Реальний світ без прикрас сенсаційно 
цікавіше вигаданого. Автори, які постійно мешкають в 
Чорнобильській зоні і вивчають природу явищ, що у ній 
відбуваються, розкривають перед читачем межі аномальної 
зони з абсолютно нового кута. Хто і як там живе, що росте і 
як гине, навіщо приїжджають сталкери і чому їх розділяють 
на ігроманів та здобувачів. Це – невигадані історії закритої 
зони. 

 

 

Чернобыль. Зона отчуждения: сборник статей / 
Сост. О. Криштопа. – Харків: Клуб Сімейного 
Дозвілля, 2011. – 320 с. 

30 років тому світ здригнувся від звістки про 
Чорнобильську катастрофу. Довгий час, правда про аварію 
на ЧАЕС та її наслідки замовчувалася, але тепер 
інформаційні бар'єри пали. У цій книзі зібрані матеріали про 
причини аварії, службових і журналістських розслідуваннях, 
загадкові явища та корупційних схемах, породжених 
катастрофою. 

 

Антонов В. П. Уроки Чернобыля: радиация, 
жизнь, здоровье / В. П. Антонов. – К. : Знание, 1989. – 
112 с. 

Дається аналіз, оцінка й прогнози медико - біологічних 
наслідків чорнобильської аварії. Розглядаються проблеми 
стресу, з якими недостатньо знайомі не тільки широкі 
верстви населення, але й багато вчених, суспільні діячі, 
медичні працівники. Це - одна із причин стійкості 
радіофобічних стресів, наслідки яких можуть виявитися 
більш несприятливими, чим радіаційні. 

Розрахована на медичну й педагогічну громадськість, 
лекторів і пропагандистів, широке коло читачів. 

 

 

 

 



 

Даєн Л. А. Чорнобиль – трава гірка: докум. 
повість / Л. А. Даєн; худож. Ю. С. Ботнар. – К.: 
Веселка, 1988. – 176 с.: іл. 

У книзі розповідається про Героя Радянського Союзу, 
начальника воєнізованої пожежної частини Чорнобильської 
АЕС Леоніда Петровича Телятникова і його товаришів-
пожежників, які в екстремальних умовах погасили пожежу на 
атомній станції. 

 

Біль і тривоги Чорнобиля / упоряд. 
Ю.В.Сафонов. – К.: ВАТ «Вид-во Київська правда», 
2006. – 288 с. 

Книга "Біль і тривоги Чорнобиля" — колективна 
розповідь про найбільшу техногенну катастрофу в історії 
людства, з часу якої минуло вже три десятки літ. Автори, що 
були безпосередніми свідками і учасниками ліквідації аварії 
на Чорнобильській АЕС, діляться своїми спогадами про 
тривожні для України й усього світу дні весни і літа 1986-го, 
розмірковують над долями чорнобильців, болючими 
проблемами відчуженої тридцятикілометрової зони і самої 
станції, розглядають і прогнозують розвиток ситуації 
навколо ЧАЕС. Їхня розповідь доповнена фотосюжетами про 
подолання наслідків Чорнобильської трагедії .  

 

Загреба М. Пропусти Чорнобиль крізь серце: 
Фотокнига / М. Загреба. – К.: «Спалах», 2002. – 120 с. 
: іл. 

Ця фотокнига – данина пам’яті журналіста, ліквідатора, 
учасника історико-культурної експедиції Мінчорнобиля 
України Михайла Загреби. 

Захоплива розповідь про мальовничий древній 
поліський край, убитий радіацією, примушує читача 
поглянути на чорнобильську катастрофу не тільки як на 
техногенну, але й під іншим кутом зору – гуманітарним, і 
замислитись над тим, що ми втратили в історичному, 
культурному, природничому та мистецькому значеннях: до 
аварії на Поліссі зберігалися, як ніде в Україні, найдавніші 
звичаї, традиції культури та побуту слов’ян. Правдиву, 
емоційну оповідь Михайла Загреби ілюструють його 
фотографії – адже автор відомий як талановитий 
фотожурналіст. 

 



 

Алексиевич С. А. Чернобыльская молитва : 
хроника будущего / С. А. Алексиевич. - М : Время, 
2007. - 379с. 

Несколько десятилетий Светлана Алексиевич - 
нобелевский лауреат, белорусская журналистка и писатель 
Светланы Алексиевич пишет свою хронику "Голоса Утопии", 
посвящённую аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. Книга 
«Чернобыльская молитва» не о Чернобыле, как пишет сама 
автор, а о мире последнего. Люди, пережившие Чернобыль, 
добывают новые знания для всего человечества. Они уже 
живут после ядерной войны. Не случайно подзаголовочные 
данные книги- хроника будущего. Книга публикуется в 
новой авторской редакции, с добавлением нового текста, с 
восстановлением фрагментов, исключённых из прежних 
изданий по цензурным соображениям. 

 

Алексієвич С. Чорнобиль: Хроніка 
майбутнього / С. Алексієвич; пер. і післямова О. 
Забужко. – К.: Факт, 1998. – 194 с. 

Книга відомої білоруської письменниці, лауреата 
Нобелівської премії 2015 року – це художньо-
документальне дослідження психологічних і гуманітарних 
наслідків Чорнобильської катастрофи. 

У викладі матеріалу Світлана Алексієвич відважно 
вийшла за межі «совкового» і «чорнобильського канону», 
вона утримується від «власної правди» щодо цієї події. 

Видання складається з трьох розділів: «Самотній 
людський голос», «Вінець творіння», «Завороженість 
печаллю», кожен з яких містить монологи – мікроновели, 
записані зі слів молодих вдів, людей різних поколінь і 
професій, яких торкнувся «Чорнобиль». 

 

Карпан Н. В. Чернобыль. Месть мирного атома. 
Ч.1: Ист. обзор процесса развития атомной науки и 
техники / Н. В. Карпан. – К.: ЧП «Кантри Лайф», 
2005. – 567 с. 

У книзі директора експертних програм Всеукраїнської 
чорнобильської партії представлено реальну історію 
розвитку атомної науки і техніки, від створення атомної 
бомби до аварії на ЧАЕС, а також документи, спогади, 
свідчення людей, які займались «прирученням» енергії 
«мирного» атома. 

Видання складається з ХVI частин: «Історія створення 
атомної бомби», «Атомний комплекс СРСР», «Хто підірвав 
ЧАЕС», «Чорнобильський суд», «Чорнобиль, як показник 
якості влади» тощо. Містить детальний опис вибуху на 
четвертому енергоблоці Чорнобильської станції. 



 

 

 

Ковалевская Л. Чернобыль «ДСП» / Л. 
Ковалевская. – К.: Абрис, 1995. – 328 с. 

Ця книга – незалежне розслідування злочину під 
назвою «Чорнобиль» документально і фактично 
підтверджує аналіз проблем ядерного насильства, такого 
що має транснаціональний характер.  

Усі використані у книзі документи мають гриф 
«Секретно». Вперше показано динаміку розвитку 
чорнобильської ситуації з 1986 року по 1994 рік з 
використанням статистично достовірних даних 
радіобіологічних та медичних досліджень. 

 

 

Медведев Г. И. Чернобыльская тетрадь: докум. 
повесть / Г. И. Медведев. – К.: Дніпро, 1990. – 165 с.  

Книга містить розповідь фахівця-атомника, який 
деякий час працював на ЧАЕС і відразу після аварії був на 
місці події.  

Розкривається багато технічних подробиць, 
необхідних для розуміння виникнення аварії, тайни 
бюрократичних відносин. Йдеться про пагубний 
командний режим, порушення гласності до аварії і після 
неї. 

 

Черненко А. Г. Владимир Правик / А. Г. 
Черненко. – М.: Политиздат, 1988. – 143 с.: ил. – 
(Когда им было двадцать). 

Ця книга про Героя Радянського Союзу, лейтенанта 
Правіка Володимира Павловича, одного з двадцяти восьми 
пожежників Чорнобиля, які прийняли на себе перший удар 
на четвертому блоці атомної електростанції. 

Видання розповідає про дитинство В.П. Правіка, роки його 
навчання в Черкаському пожежно-технічному училищі. 
Представлено документальні свідчення родичів і друзів 
героя, а також його фотографії. 

 

 

 



 

 

Возняк В. Я. Чернобыль: события и уроки. 
Вопросы и ответы.- М.: Политиздат, 1989.- 278 с.: 
ил.  

У довіднику поміщена інформація по питанням, 
пов’язаних з аварією на Чорнобильській АЕС.  

Викладені висновки Урядової комісії, розслідування 
причини аварії і організацію роботи по ліквідації її наслідків, 
а також доповідь радянської сторони на нараді експертів 
МАГАТЕ.  

 

Гейл Р. Останнє попередження: Спадщина 
Чорнобиля / Р. Гейл, Т. Маузер: докум. повість; пер. 
з англ.. – К.: Молодь, 1989. – 160 с.: іл. 

Автор книги – лікар і вчений, професор медицини 
Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, голова 
Міжнародної організації з пересаджування кісткового мозку, 
Роберт Гейл, передає свої знання та досвід в лікуванні 
потерпілих. 

Книга – багатопланова. Містить стислу розповідь про 
події на Чорнобильській АЕС, міркування автора про вплив 
випромінювань на живу клітину, а також розповідь про його 
особисту участь у лікуванні потерпілих. 

 

Сирота Л. Припятский синдром / Л. Сирота. – 
Полтава: ООО «АСМИ», 2009. – 38 с. 

Ця книга чекала свого часу 15 років. Все почалося зі 
сценарію художнього фільму «Як врятувати тебе, сину?», за 
яким на початку дев'яностих на київській кіностудії 
Довженка планувалися зйомки двосерійного фільму.  

На жаль, кіно не вдалося зняти у зв'язку з кризою в країні 
і на студії. Однак сценарій залишився і пізніше 
трансформувався в практично автобіографічну кіноповість 
про події в Прип'яті 26-27 квітня 1986 року, про евакуацію, 
про долі близьких і друзів автора – прип’ятчанки Любові 
Сироти. Книга видана силами і за кошти самих прип'ятчан.  

 

 

 

 



 

Чернобыль: последствия катастрофы для 
человека и природы. – 3-е изд., доп. и перераб. – К.: 
Универсариум, 2011. – 592 с. 

Найбільш повний в світовій літературі огляд медичних, 
екологічних та біологічних досліджень за наслідками 
Чорнобильської катастрофи для населення і природи. 
Розглянуто методологічні підходи до виявлення впливу 
Чорнобильського забруднення. 

 

Вірина Л.А. Тієї вогняної ночі: Чорнобильська 
оповідь /Лідія Вірина. – К.: Молодь, 1989. – 192 с.: іл. 

У книзі розповідається про лейтенанта пожежної частини – 
Володимира Правика, якому за подвиг під час ліквідації аварії 
на Чорнобильській АЕС посмертно надано звання Героя 
Радянського Союзу. 

 

Барановська Н. Чорнобильська трагедія / Н. 
Барановська; Ін-т історії України НАН України. – К.: 
Ін-т історії НАН України, 2011. – 254 с. 

У формі історичних нарисів, із залученням широкого кола 
джерел, робота висвітлює суспільно-політичні та науково-
технічні передумови аварії на 4-му енергоблоці 
Чорнобильської атомної електростанції, яка сталась 26 
квітня 1986 року, розкриває початкові зусилля з її мінімізації 
та інформаційну ситуацію в країні, яка привела до падіння 
довіри суспільства до влади. 

 

 

Скляров В.Ф. Завтра был Чернобыль. Заметки 
очевидца: док. повесть / Виталий Скляров. – М.: 
Родина, 1993.  –  256  с. 

Ще одна книга про Чорнобиль. Її написала людина, що 
пройшла всі найнебезпечніші дні у тієї межі, яка могла стати 
фатальною. Пише професіонал, міністр. Висновок автора про 
збитковість АЕС, підкріплений разючими фактами, охолодить 
багато гарячих голів завзятих захисників плутонієвого 
виробництва та атомної бомби. 

 



 

Чернобыльский репортаж: [Фотоальбом] /худ. сост.: 
Н.Д. Еремченко, Ю.Г. Новиков; спец. фотосъемка: И. Ф. 
Костин, В.А. Зуфаров. – М.: Планета, 1988. – 154 с.: ил. 

Безлюдні села Чорнобильського району, спустіла Прип'ять, 
по вулицях якої лише зрідка проїжджають патрульні машини з 
посиленим радіаційним захистом, тваринницькі ферми з 
наглухо закритими воротами... А вздовж доріг, що ведуть до 
Чорнобиля – принишклі сади, поля, ліси… У цьому фотоальбомі 
розміщено ще багато фотографій, які свідчать про страшні 
наслідки Чорнобильської катастрофи. 
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упоряд. В.Г. Шкода. – К.: Рад. письменник, 1987. – 470 с. 
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творів письменників і журналістів, котрі розповідають про те, як 

спільно, натхнений «чуттям єдиної родини», долав український 

народ тяжкі наслідки аварії на ЧАЕС, мужньо і самовіддано 

боровся з грізними силами атома, що вийшли з під контролю. 
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З фотодокументами про найстрашнішу техногенну 
катастрофу ХХ століття, про трагедію Чорнобильської АЕС і її 
жахливі наслідки, Ви зможете ознайомитися, переглянувши 
цей фотоальбом.  
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