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Заходи спеціалізованих бібліотек України для дітей  

до 30-річчя трагедії на Чорнобильській АЕС 
 

(на виконання Указу Президента України № 702/2015 від 14.12.2015 р.  

«Про заходи у зв’язку з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи»)  
 

 

 Національна бібліотека України для дітей 
 

Вечір пам’яті «Гіркота пече полинна» 
День інформації «Чорнобильський пил на роки опадає...» 
Книжкова виставка-спогад «Дзвони Чорнобиля» 

Літературно- екологічна експедиція «Мужність і біль Чорнобиля» 
Мультимедійна презентація «Трагічна поліфонія Чорнобиля» 

 

 Заходи для організаторів дитячого читання 
 

Регіональна форсайт-сесія «Формування екологічного світогляду молодого покоління: назад у майбутнє» (Київська ОБД, 

на базі Бородянська РБД, Київської обл.). 
Еко-форум «На батьківщину повертають журавлі» (Хмельницька ОБД ім. Т.Г. Шевченка). 

 

 Літературно-музичні композиції, вечори пам’яті: 
 

Вечір-реквієм «Гірчить Чорнобиль, крізь роки гірчить» (Черкаська ОБД). 
Літературно-музична композиція «Пам’ятаємо Чорнобильський квітень» (Одеська ОБД ім. Н.К. Крупської). 

Літературно-музична композиція «І мертвим, і живим, і ненародженим» (Бородянська РБД, Київської обл.). 
Вечір – репортаж «Уроки Чорнобиля» (Львівська ОБД). 

Літературно-екологічна експедиція «Німа печаль на вустах України» (Рожищенська РБД, Волинської обл.). 
Вечір пам’яті «Уроки Чорнобиля» (бібліотека-філія №36 МЦБС для дітей м. Одеси). 
Вечір-реквієм «Голосить дзвін стривожено у квітні» (Тернопільська ОБД). 

Вечір пам’яті «Чорнобильська трагедія — вже 30 років» (бібліотека-філія №8 МЦБС для дітей м. Одеси). 
Тематичний вечір «На Чорнобиль журавлі летіли…» (Комінтернівська РБД Комінтернівської ЦБС, Одеської обл.). 
Вечір-реквієм «Біль і крик душі — Чорнобиль!» (Овідопільська РБД Овідопільської ЦБС, Одеської обл.). 

Вечір-реквієм  «Чорнобиль – трагедія світу»  (Білгород-Дністровська бібліотека для дітей ім. А.Гайдара Білгород-
Дністровської МЦБС, Одеської обл.). 

Вахта пам’яті «Чорнобиль… Згадаємо, як це було» (Бібліотека-філія № 11 ЦБС для дітей м. Львова). 
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Вечір-реквієм «На Чорнобиль журавлі летіли» (Березівська РБД Березівської ЦБС, Одеської обл.). 

Вечір–реквієм «Полин сльозою омивається душа» (Красноокнянська РБД Красноокнянської ЦБС, Одеської обл.). 
Вечір пам’яті «Чернобыль: не гаснет памяти свеча» (Ренійська РБД Ренійської ЦБС, Одеської обл.). 

Літературний вечір «Чорнобильський вітер по душах мете, Чорнобильський пил на роки опадає» (Піщанська РБД, 
Вінницької обл.). 

Літературно-музична композиція «Чорнобиль не має минулого часу…», круглий стіл за участі керівників району, 
громадськості районі, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС (Миколаївська РБД Миколаївської ЦБС, Одеської 
обл.). 

Літературний набат «І лине чорнобильський дзвін…» (Ізмаїльська бібліотека-філія № 5 Ізмаїльської МЦБС для дітей, 
Одеської обл.). 
 

 Години скорботи та уроки пам’яті: 
 

Година пам’яті «Вічні дзвони подвигу й скорботи» (Яготинська ЦРБД, Київської обл.). 

Відеогодина скорботи «Чорнобиль: трагедія, подвиг, пам'ять» (Київська ОБД). 
Екологічна година пам’яті «Чорнобиль не має минулого часу» (Дніпропетровська ОБД). 
Година-реквієм «Велика трагедія мирного часу» (Хмельницька ОБД ім. Т.Г. Шевченка). 

Година пам’яті «Пам’ятаймо Чорнобильський квітень» (Черкаська ОБД). 
Година спогад  «Трагічна сторінка – Чорнобиль» (Одеська ОБД ім. Н.К. Крупської). 
Екологічні дзвони пам’яті «Чорнобиль: катастрофа планетарного масштабу» (ЦБД ім. О.С. Пушкіна м. Краматорська 

Донецької обл.). 
Година-роздум «Чорнобиль – це хрест України» (Бережанська РБД ім. Лесі Українки, Тернопільської обл.). 

Година-реквієм «Чорнобильська катастрофа: шлях довжиною в 30 років» (Сумська ОБД ім. М. Островського). 
Слайд-презентація «Зона неспокою» (Волинська ОБД). 
Година-роздум «Невже так завжди буде тут? Не заспіває соловейко пісні…» (Запорізька ОБД «Юний читач»). Година-

роздум "Невже так завжди буде тут? Не заспіває соловейко пісні…" 
Година роздумів «Душа людська пам’ятатиме все…» (Дніпропетровська ОБД). 

Година екології «В долоні Всесвіту – Земля» (Макарівська РБД, Київської обл.). 
Година пам’яті «Дітям про Чорнобильську трагедію» (30 років від дня катастрофи) (Одеська ОБД ім. Н.К. Крупської). 
Година відповідальності «Не нашкодь, бо пізно буде. Бережіть планету, люди!» (Бібліотека-філія №16 КЗК «МДБ» м. 

Кривий Ріг, Дніпропетровської обл.). 
Тематична бесіда  «Що таке радіація і чим вона загрожує людині» (Львівська ОБД). 

Відео-урок пам'яті «Важкий тягар чорнобильського неба» (Житомирська ОБД). 
Урок-реквієм «Чорнобиль: від мирного атому до катастрофи. Стежинами Чорнобильського лиха» (ЦМБД ім. А. Гайдара 
МЦБС для дітей м. Одеси). 

Година-застереження «Де Прип’ять славилась водою, тепер Чорнобиля біда» (Підволочиська РБД, Тернопільської обл.). 
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Виховна година «Чорнобильська трагедія – одвічний слід на Україні» (Шацька РБД, Волинської обл.). 

Година скорботи «Чорнобиль немає минулого»  (бібліотека-філія № 23 МЦБС для дітей м. Одеси). 
Відео година-реквієм «Вічні дзвони пам'яті й скорботи» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного). 
Година пам’яті «Час зупинись… Люде слухай… Слухай і пам’ятай дзвони Чорнобиля» (Берегівська ЦРБД, 

Закарпатської обл.). 
Година екології «Найбільша екологічна катастрофа сучасності» (Збаразька РБД, Тернопільської обл.). 

Година пам’яті «Зірка Полинь над Україною» (бібліотека-філія № 45 МЦБС для дітей м. Одеси). 
Сюжетно–ролева гра «Суд над атомом та радіацією» (Львівська ОБД). 
Година роздумів «Пам’ятай про Чорнобиль… Думай про майбутнє» (Великоберезнянська ЦРБД, Закарпатської обл.). 

Година пам’яті «Чорнобильський вітер по душах мете» (Тернопільська МБД №5 Тернопільської МЦБС). 
Урок-реквієм «На Чорнобиль журавлі летіли» (Виноградівська ЦРБД, Закарпатської обл.). 

Година скорботи «Щоб мудрість не стала безумством» (Любашівська РБД Любашівської ЦБС, Одеська обл.). 
Урок-реквієм «Гріх непростимий – Чорнобиль» (Борщівська РБД, Тернопільської обл.). 
Година пам’яті «Чорнобильський пил на роки опадає» (Бібліотека-філія №8 КЗК «МДБ» м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровської обл.). 
Урок-попередження «Ви чули, як плаче спустошена Прип’ять, за скоєний гріх розіп’ята живцем?» (Запорізька ОБД 
«Юний читач»). 

Година пам'яті «Чорнобильська трагедія - не в минулому» (Роздільнянська РБД Роздільнянської ЦБС, Одеської обл.). 
Година-реквієм «І камінь там сумує й плаче» (Бібліотека-філія № 24 ЦБС для дітей м. Львова). 

Години спілкування «Чорний біль над білим світом» (Іванівська РБД Іванівської ЦБС, Одеської обл.). 
Урок - реквієм «Чорнобиль тяжко і тужно моєму народу болить» (Тростянецька РБД, Вінницької обл.). 
Година пам’яті «Земля моя кричить від болю» (Тернопільська МБД №2 Тернопільської МЦБС). 

Година-спогад  «Чорнобиль: чорний спомин і вічний біль» (Комінтернівська РБД Комінтернівської ЦБС, Одеської обл.). 
Екологічна вітальня «Давайте люди, разом природу берегти» (Вінницька ОБД ім. І.Я. Франка). 

Година-спомин «Світ про Чорнобиль пам'ятає» (Овідопільська РБД Овідопільської ЦБС, Одеської обл.). 
Урок пам’яті «І все перекреслив урановий атом» (Тульчинська РБД, Вінницької обл.). 
Година-спомин «Гірчить Чорнобиль, крізь віки гірчить» (Овідопільська РБД Овідопільської ЦБС, Одеської обл.). 

Урок історичної пам’яті «Іду у квітень, іду у котрий раз, у чорну згадку з білого сувою» (Липовецька РБД, Вінницької обл.). 
Екскурс пам’яті «Жив-був народ над Прип’яттю – і зник» (Бібліотека-філія № 27 ЦБС для дітей м. Львова). 
Година пам’яті «Знак біди: слідами Чорнобильської трагедії» (Цебриковська МБД Великомихайлівської ЦБС, Одеської обл.). 

Година пам’яті «Трагічна сторінка історії» (Шаргородська РБД, Вінницької обл.). 
Історичний хронограф «Гіркий полин твоєї долі, Україно…» (Бібліотека-філія для дітей №5 ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. 

Хоменка, Миколаївської обл.). 
Година смутку «Зітхає голуба планета, дощем Чорнобиля повита» (Ізмаїльська бібліотека-філія № 5 Ізмаїльської 
МЦБС для дітей, Одеської обл.). 

«Гіркий» урок «На розпеченім серці реактора» (Бібліотека-філія № 35 ЦБС для дітей м. Львова). 
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 Бібліографічні огляди: 
 

Загальноміській День інформації «30 років чорного болю» (Білоцерківська МЦБС, Київської обл.). 
Репортаж-огляд «І біль. І пам'ять. І тривога» (Центральна бібліотека ім. Т.Г. Шевченка для дітей м. Києва). 

Літературно-музична композиція «Німа печаль на серці України» (ЦМБ ЦБС для дітей м. Львова). 
Прес-репортаж «Дзвони Чорнобиля сьогодні» (Хмельницька ОБД ім. Т.Г. Шевченка). 
Відкритий перегляд літератури «Уроки Чорнобиля людству» (Одеська ОБД ім. Н.К. Крупської). 

День інформації «Чорнобиль: від мирного атома до катастрофи» (Кременецька РБД, Тернопільської обл.). 
Перегляд літератури «Чорнобиль – біль наш довічний» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного). 

Інформ-дос’є «Чорна трагедія на кольоровій землі» (бібліотека-філія №11 МЦБС для дітей м. Одеси). 
Екологічний калейдоскоп «Збережемо довкілля заради життя» (Іваничівська РБД, Волинської обл.). 
Огляд літератури «Чорнобиль -  зона відчуження» (Львівська ОБД). 

Бібліографічний огляд «Чорнобиль в серці України, а тінь його по всій землі» (Троїцька  сільська бібліотека для дітей 
Любашівської ЦБС, Одеської обл.). 

Огляд літератури «Стежками Чорнобильського лиха» (Заліщицька РБД, Тернопільської обл.). 
Інформаційна година «Тієї чорної весни» (Іванівська РБД Іванівської ЦБС, Одеської обл.). 
Вечір-реквієм «Гірчить Чорнобиль крізь віки» (Бібліотека-філія № 4 ЦБС для дітей м. Львова). 

Екологічний репортаж  «Гіркий спадок Чорнобильської катастрофи» (Комінтернівська РБД Комінтернівської ЦБС, 
Одеської обл.). 
Бліц-інформації «Голосить дзвін стривожено у квітні» (Овідопільська РБД Овідопільської ЦБС, Одеської обл.). 

Інфо-шок «Чорнобиль – трагедія нашої епохи» (Бібліотека-філія для дітей №6 ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка, 
Миколаївської обл.). 

День інформації «Голос рідної природи серцем слухати…» (Овідопільська РБД Овідопільської ЦБС, Одеської обл.). 
Огляд літератури «Зоря полинова горить» (Ренійська РБД Ренійської ЦБС, Одеської обл.). 

 

 Конкурси, виставки: 
 

Регіональний конкурс дитячого малюнку «Чорнобильська трагедія очима дітей» (Київська ОБД та бібліотеки області). 
Конкурс малюнків «Чорнобиль очима дітей» (Роздільнянська РБД Роздільнянської ЦБС, Одеської обл.). 

Виставка-реквієм «Запалимо Чорнобилю свічку» (Хмельницька ОБД ім. Т.Г. Шевченка). 
Міський конкурс «Попіл Чорнобиля стукає в наші серця» (Чернігівська ОБД ім. М. Островського). 
Виставка – панорама «Чорнобиль: стихія чи розплата?» (Хмільницька РБД, Вінницької обл.). 

Виставка-спомин «Політ журавлів над нетолоченими травами» (Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки). 
Конкурс малюнків  «Захистимо нашу планету» (Іванівська РБД Іванівської ЦБС, Одеської обл.). 

Виставка-роздум «Чорнобиль: гіркий спомин та вічний біль» (Тернопільська ОБД). 
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Художня ретроспектива «Чорнобиль очима митців» (Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки). 

Виставка дитячих творчих робіт «Чорнобиль - довгий слід трагедії» (Овідопільська РБД Овідопільської ЦБС, Одеської обл.). 
Виставка-пам’ять «Лунає над світом Чорнобиля дзвін» (Бібліотека-філія для дітей №2 ЦМБД ім. Ш. Кобера і 
В. Хоменка, Миколаївської обл.). 

Конкурс дитячого малюнку «Чорнобиль: гіркий спомин і вічний біль» (КЗК «Міська дитяча бібліотека» м. Кривого Рогу, 
Дніпропетровської обл.). 

Фотовиставка «Чорнобиль стукає в наші серця» (Ренійська РБД Ренійської ЦБС, Одеської обл.). 

 

 Книжкові виставки: 
 

Книжково-ілюстративна виставка-застереження «Чорнобиль: відлуння кроків через 30 років» (Іванківська РБД, 
Київської обл.). 
Книжкова виставка-панорама «Стежками Чорнобильського лиха» (Тернопільська МБД №3 Тернопільської МЦБС). 

Екологічна книжкова виставка «Чорна трагедія на кольоровій землі» (Чернігівська ОБД ім. М. Островського). 
Книжкова виставка «Чорний вітер по душах мете, чорний пил навіки осідає» (Рівненська ОБД). 

Книжкова виставка «Чорнобиль – від мирного атому до катастрофи» (Овідопільська РБД Овідопільської ЦБС, Одеської обл.). 
Виставки-попередження «Чорнобиль: погляд з минулого у майбутнє» (Сумська ОБД ім. М. Островського). 
Виставка-набат «Терновий вінець Чорнобиля» (ЦБД ім. О.С. Пушкіна м. Краматорська Донецької обл.). 

Книжкова виставка «Від мирного столу до катастрофи» (Тиврівська РБД, Вінницької обл.). 
Книжкова виставка «Дзвони чорнобильські душу тривожать» (Овідопільська РБД Овідопільської ЦБС, Одеської обл.). 
Виставка – застереження «Чорнобиль: трагедія, подвиг, застереження» (Жмеринська бібліотека сімейного читання, 

Вінницької обл.). 
Інформаційна виставка «Голосить дзвін стривожено у квітні» (Славутицький БІЦ для дітей та юнацтва, Київської обл.). 

Викладка літератури «Чорнобиль чорним смолоскипом – став  вироком усім живим» (Шумська РБД, Тернопільської обл.). 

Виставка-реквієм «Чорний біль над білим цвітом» (Житомирська ОБД). 
Книжкова тематична полиця «Гіркий полин Чорнобиля» (Львівська ОБД). 

Виставка-реквієм «Пам'ять зболеного серця…» (Ізмаїльська бібліотека-філія №3 Ізмаїльської МЦБС для дітей, 
Одеської обл.). 
Книжкова виставка-перегляд «Лелека Чорнобиля чорний і досі над нами летить» (Козівська РБД, Тернопільської обл.). 

Книжкова виставка «30-ий чорнобильський квітень» (Кілійська РБД Кілійської ЦБС, Одеської обл.). 

 

 Зустрічі з ліквідаторами АЕС: 
 

Зустріч з ліквідаторами аварії  на ЧАЕС «Незагоєна рана» (Білоцерківська МЦБС, Київської обл.). 
Зустріч-інтерв’ю з учасником подій Борисом Нестеровим «Чорнобиль. Заборонена реальність» (Херсонська ОБД 

ім. Дніпрової Чайки). 



 6 

Зустріч з ліквідаторами АЕС «Єднаймося в скорботному мовчанні» (Іванівська РБД Іванівської ЦБС, Одеської обл.). 

Зустріч з учасником Чорнобильської трагедії «Чорнобиль – скорбота пам’яті людської» (Немирівська РБД, Вінницької 
обл.). 
Зустріч з ліквідаторами аварії на ЧАЕС «Тривожні дзвони Чорнобиля» (Монастириська РБД, Тернопільської обл.). 
Вечір-зустріч за участю ліквідаторів аварії на ЧАЕС «Мужність і біль Чорнобиля» (бібліотека-філія № 4 МЦБС для дітей 
м. Одеси). 

Зустріч-спогад з учасником Чорнобильської трагедії Розумнюк Л. «Під чорним крилом біди» (Бібліотека-філія №17 КЗК 
«МДБ» м. Кривий Ріг, Дніпропетровської обл.).  


