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30 років від страшного квітня 1986 року. Ми, як це не жахливо звучить, звикли до 
Чорнобиля... Ми звикли до наявності "зони", до болі вирваних з корінням людей, до 

небезпеки, що причаїлася під саркофагом, до гіркого присмаку полину в наших душах. 
Звикли, змирилися... Всі ми стали заручниками Чорнобиля, який увів у побут 

словосполучення "зона відчуження", що з роками набуло неймовірних масштабів і дещо 
іншого змісту, адже території, вражені Чорнобилем, перетворилися на зону виживання 

  
 

 

"Чи знаєш ти, світе, як сиво  
ридає полин, 
  Як тяжко, як тужно моєму 
народу болить!..." 

  

     Борис Олійник 

 



Розділ 1:   Україна - Чорнобиль - Світ 

 

Ми атомні заложники прогресу.  
Вже в нас нема ні лісу, ні небес. 
Так і живемо від стресу і до стресу, 
Абетку смерті маємо - АЕС. 
                                                                                 Ліна Костенко                                               

 

 

 

Одинец М. С. Чернобыль: дни испытаний   / М. 
С. Одинец. - М.: Юрид. лит., 1988. - 144 с. 

 

 

В основу книги покладені нариси і репортажі 
кореспондента  газети «Правда»  місця подій  - 
Чорнобильскої  АЕС. В них розповідається про 
мужність і героїзм тих, хто прийняв  на себе  жар 
полум’я і  смертоносне  дихання  реактора. 

  

 



  
  

 Ось уже тридцять  років минає від тієї жахливої ночі з 25 на 26 квітня 1986 року, 
коли о першій годині 23 хвилини над четвертим реактором Чорнобильської 

атомної електростанції нічну пітьму розірвало велике вогнище                                                                 

                                                                  
 

 

 

 

Возняк В. Я. Чернобыль: события и уроки: 
вопросы и ответы   / В. Я. Возняк, А. П. 
Коваленко, С. Н. Троицкий. - М.: Политиздат, 
1989. - 278 с. 

 

У довіднику поміщена інформація по питанням, 
пов’язаних з аварією на Чорнобильській АЕС. В 
основу відповідей викладені висновки Урядової 
комісії, розслідування причини аварії і організацію 
роботи по ліквідації її наслідків, а також доповідь 
радянської сторони на нараді експертів МАГАТЕ. 

 



Чорнобиль… Це тяжкий біль втpат, надія, що тpагедія не повтоpиться,  щира  
вдячність геpоям, що стали на  захист  Життя,  віpа в неодмінну пеpемогу 

людської Волі та Розуму 
 

 

Губарев В. С. Зарево над Припятью: записки 
журналиста  . -  М.: Молодая гвардия,  1987. – 
239 с., ил. – (Эврика). 

 

Книга письменника і журналіста, редактора газети 
«Правда»  відділу науки Володимира Губарєва описує 
події аварії на Чорнобильській АЕС, про історію 
розвитку вітчизняної атомної промисловості, про 
теперішнє і майбутнє мирного атома. 

  

 

Иллеш А. В. Репортаж из Чернобыля  / А. В. 
Иллеш, А. Е. Пральников . -   М.: Мысль, 
1987. - 158 с . 

 

Аварія на четвертому енергоблоці Чорнобильскої 
атомної електростанції — подія не тільки трагічна,  
що  торкнулась інтересів  сотен тисяч людей, яка 
заставила задуматись політиків, учених і просто 
кожного із нас. Чорнобиль висвітив надзвичайний  
політ духу людини і  приголомшиву по своїх 
наслідках  халатність. 

 



Чорнобиль - не лише велика трагедія, а й символ безмежної мужності багатьох 
тисяч наших співвітчизників 

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

 

У книжці розповідається про лейтенанта пожежної 
частини № 2  Володимира Правика, якому за подвиг 
під час ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС 
посмертно присвоєно звання Героя Радянського 
Союзу. 

 

Черненко, А. Г. Владимир Правик / А. Г. 
Черненко. - М.: Политиздат, 1988.- 143 с.: ил.  

 

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

 



Та з роками притупляється гострота пережитого. Приходять нові покоління, які 
дедалі менше знають про цю страшну катастрофу 

Чорнобиль. Зона відчуження: збірник наукових    
праць / ред.: В. Г. Бар’яхтар. – К.: Наукова 
думка, 2001.-  548 с. 

Подано результати оригінальних досліджень з 
ключових питань радіоекології та радіаційної 
медицини, виконаних фахівцями різних установ та 
відомств України, які впродовж 15 років вивчали 
вплив радіаційного фактору на біоту Чорнобильської 
зони відчуження. На особливу увагу заслуговує 
розділ, присвячений оцінці стану та характеру 
забруднення ґрунтів, води і рослинності, міграції 
радіонуклідів по трофічних ланцюгах, формуванню 
доз опромінення. Встановлено радіогенні 
ушкодження та зміни структур, метаболізму, функцій 
важливих систем та організму загалом, на основі чого 
пояснено негативний вплив наслідків Чорнобильської 
катастрофи на людину. Вперше наведено широко 
планові дані клінічних, епідеміологічних і гігієнічних 
спостережень. Об’єктивний і неупереджений 
авторський аналіз їх вказує на істотне збільшення 
частоти як онкологічних, так і загальносоматичних 
захворювань у різних категорій опромінених. 
Висновки та результати обговорення досліджень 
виважені й науково обґрунтовані. 

 



Тим ціннішими є свідчення безпосередніх учасників подій. Вони доходять до нас у 
книгах, мемуарах, дослідженнях, публікаціях журналістів, фотокореспондентів, у 

документальних фільмах  
 

Чорнобиль. Дні випробувань: книга свідчень   / 
упоряд. : В. Г. Шкода. – К.: Рад. письменник, 
1987. – 470 с. 
Ця книга – збірник документальних, публіцистичних і 
художніх творів письменників і журналістів, котрі 
розповідають про те, як спільно, натхненний «чуттям 
єдиної родини», долав наш народ тяжкі наслідки 
аварії на ЧАЕС, мужньо і самовіддано боровся з 
грізними силами атома, що вийшли з-під контролю, 
відроджує до нового життя вражену радіацією землю, 
міста і села і саму атомну станцію. 

Чернобыльский репортаж :  фотоальбом /  худ.- 
сост. : Н. Д. Еремченко, Ю. Г. Новиков; спец. 
фотосъемка : И. Ф. Костин,  В. А. Зуфаров.  – М. : 
Планета, 1988. –  154 с. : фотоил. 
У фотоальбомі вміщено фотографії, які були зроблені 
відразу після квітневого вибуху, і після, в часи 
ліквідації наслідків аварії. Документальна книга 
розкриває  найстрашнішу правду про Чорнобиль. 
Представлені знімки отримали вищі професійні 
нагороди. 

 



Розділ 2:   Про "біль і пам’ять" Чорнобильської трагедії  

в творах художньої літератури  

 

Алексієвич С. Чорнобильська молитва: хроніка 
майбутнього  /  С. Алексієвич. – К. : Комора,  
2016. – 288 с. 
 
Художньо-документальний роман білоруської 
письменниці Світлани Алексієвич, Нобелівської 
лауреатки 2015 року,  говорить голосами "маленьких 
людей" про катастрофу, що зруйнувала мільйони 
життів, перевернула світогляд цілого покоління, а 
заразом відхилила залізну завісу й підважила 
непорушну, здавалося, конструкцію радянської 
держави. 

 

Роман, який вийшов 1997 року, створено на основі 
розлогих інтерв’ю з очевидцями та потерпілими від 
Чорнобильської трагедії.  

Вперше українською мовою роман Світлани 
Алексієвич вийшов 1998 року в перекладі Оксани 
Забужко.  
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За безладу безмір, за кар'єри і премії,  
Немов на війні, знову вихід один:  
За мудрість всесвітньодурних академій  
Платим безсмертям - життям молодим. 
                                                                           Іван Драч. 
 
 

Драч І. Чорнобильська мадонна: поема  // Драч 
І. Ф. Храм сонця. – К.: Рад. Письменник,  1991. – 
С. 11-67. 

Поема «Чорнобильська мадонна» – відповідь на 
страшну Чорнобильську трагедію, спiвплач про 
страшну драму невеликого міста над Прип'яттю. 

  

 

Яворівський В. О. Марія з полином у кінці 
століття: роман / В. О. Яворівський. – К.: Рад. 
письменник, 1988.- 262 с. 

Твір присвячено драматичним подіям 1986 року в 
чорнобильській зоні. Герої роману - велика родина 
Мировичів, всі члени якої були учасниками подій 
навколо Чорнобильської катастрофи.  

 



Чорнобильський вітер по душах мете, 
Чорнобильський пил на роки опадає, 
Годинник життя безупинно іде… 
Лиш пам’ять, лиш пам’ять усе пам’ятає…   
                                                                            Олена Матушек 
 

Мужність і біль Чорнобиля: повість-хроніка: 
поеми, вірші / худож.-оформ.: О. Є. Кононова – 
К.: Молодь, 1988.– 144 с. 

До збірника входить повість А. Трегубова 
«Приборкувачі вогню» , вірші Д. Павличка, 
Б. Олійника, І. Драча та інших присвячені тим, хто 
брав участь у ліквідації наслідків аварії і нині працює 
у зоні Чорнобильської АЕС. 

 

Щербак  Ю. Н. Чорнобиль: документальна 
повість / Ю. Н. Щербак. - К.: Дніпро, 1989.- 223 
с.- (Романи й повісті). 

Герої повісті – реальні люди: пожежники, вчені, 
робітники, військовослужбовці, іноземці. Об’єднала 
цих, досі не знайомих людей, подія, що 
приголомшила світ – аварія на Чорнобильській АЕС.  



…Не треба забувати про озони, 
Про землі і води, жита срібний дзвін, 
Ніколи омертвілі зони 
Нащадкам не залишити своїм… 
                                                                           Леонід Горлач 
 

Фантом: сборник документов и художественных 
произведений о трагических событиях на 
Чернобыльской  АЭС. – М. : Молодая гвардия, 
1989. – 239 с. : ил. 
 

До збірки увійшли: документальна повість Юрія 
Щербака “Чорнобиль”, Володимира Губарєва 
“Фантом”, трагедія “Саркофаг”, уривки з поеми Івана 
Драча “Чорнобильська Мадонна”, спогади-фрагменти  
записок академіка Валерія Легасова, які він назвав 
«Мій обов’язок  розповісти про це..»  

Чорнобильська трагедія  у віршах і 
піснях: 

 
 «Атомний Вій опустив бетонні повіки» (Л. Костенко); 

«А ще недавно раєм зватись варті» (К. Кутельмах);  

«Діти Чорнобиля» (М. Луків);  

«Дорога на Чорнобиль» (Б. Олійник);  

«Дощ у зоні Чорнобиля» (М. Луків); 

 «Загидили ліси і землю занедбали» (Л. Костенко) 

«Крик Чорнобиля» (Б. Олійник);  

«Молитва» (П. Мовчан);  

«Народичі» (М. Луків);  

«Страждальна моя Україно» (сл. Г. Бідняка, муз. І. 
Тищенка);  

«Чорний вітер» (сл. Г. Бідняка, муз. М. Тищенка);  

«Чорнобильська зона» (сл. В. Крищенка, муз. Г. 
Тараненка); 

«Чорнобиль» (Д. Павличко)   

  



 
 
 
 
 
 
 
 

Для Вас книжкову виставку підготували та оформили:   
Пр.бібліотекар  Л. С. Якубова ; бібліотекар I кат. О. В. Соколова 

Представлені видання книжкової виставки «Знак біди : слідами 
Чорнобильської трагедії» є у фонді Наукової бібліотеки 
Черкаського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи 

 


