
ПЛАН 

загальнорайонних заходів з нагоди відзначення Дня вшанування 

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

у Шевченківському районі м. Києва 
 

№ 

з/п Назва заходу Дата та місце проведення 

1. Виставка-спомин «Біль душі під 

іменем Чорнобиль» 

08.12.2017 

ЦРБ ім. Є. Плужника 

2. 

Виставка-вшанування «Вони собою 

людство заступили» 

11.12.2017 

Бібліотека 

ім. І. Котляревського 

3. Виховні години «Сум і біль 

Чорнобиля» 

11-14.12.2017 

Будинок дитячої творчості 

4. 
Виставка «Той біль із часом не минає» 

12.12.2017 

Бібліотека № 101 

5. 

 

 

Інтерактивні бесіди в групах 

 

12-14.12.2017 

Спеціальна школа-інтернат 

№ 8 

6. 

 

 

 

Виставка малюнків «Ми  пам’ятаємо 

Вас, герої Чорнобиля» 

12-17.12.2017 

Будинок дитячої творчості 

7. «Чорнобиль – біль наш» – 

конференція для школярів 

 

13.12.2017 

Спеціалізована школа № 139 

8. 
Кінолекторій для підопічних 

Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг) Шевченківського району м. 

Києва «Чорнобиль, як точка  відліку 

кінця радянської системи». 

Бесіда, перегляд документального 

фільму «Лазуровий пил» 

13.12.2017 

Територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

Шевченківського району 

м.Києва 

9. 
Зустріч з ліквідатором аварії на 

Чорнобильській АЕС Покіньбородою 

М.П. 

13.11.2017 

Гімназія № 153 

ім. О.С. Пушкіна 



10.  
Круглий стіл  за участю підопічних 

Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг) Шевченківського району м. 

Києва «Героїзм, що врятував світ» 

(спільно з бібліотекою                            

ім. Т. Шевченка). 

 

Відвідування Свято-Миколаївського 

(Чорнобильського) храму на Татарці  

14.12.2017 

Територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

Шевченківського району 

м.Києва 

 

 

/вул. Нагірна, 1/ 

11. Загальношкільна лінійка з 

покладанням квітів до пам’ятника  

ліквідаторам аварії на Чорнобильській 

АЕС  

14.12.2017 

Спеціалізована школа № 138 

12. 

«Пам’ять вчить нас жити» 
14.12.2017 

Школа № 169, 

13. 

Екскурсія до Національного музею 

«Чорнобиль» (зустріч з ліквідаторами) 

14.12.2017 

Спеціалізована школа № 135 

 

14. 
Екскурсія до Музею Чорнобиля на 

тему: «Ми пам’ятаємо героїв» 

14.12.2017 

Школа № 199 

 

15. 
Інтерактивний урок пам’яті 

«Чорнобиль –    загублений світ» 

14.12.2017 

Школа № 27 

16. 

Інформаційна година до Дня 

ліквідатора аварії на Чорнобильській 

АЕС та покладання квітів  до 

пам’ятника  ліквідаторам аварії на 

Чорнобильській АЕС 

14.12.2017 

Школа № 95 

 

 

 

 

 



17. Екскурсія підопічних Територіального 

центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

Шевченківського району м. Києва до 

Національного музею «Чорнобиль» 

14.12.2017 

Національний музей 

«Чорнобиль» 

18. 

Круглий стіл «Чорні крила біди» 

14.12.2017 

Спеціалізована школа № 41 

 

19. 

Оформлення стендів в класах. 

Інтерактивна виховна година 

14.12.2017 

Спеціальний Навчально-

виховний комплекс 

«Пізнайко» 

 

20. Перегляд та обговорення 

документальної трагедії «Розщеплені 

на атоми» 

 

14.12.2017 

Технічний ліцей 

 

21. 

Виставка робіт учнів «Гіркі сльози 

цвіту» 

14.12.2017 

Київська дитяча художня          

школа № 7 

 

22. 

Конференція для учнів 9-10 класів 

«Чорнобиль – дні випробувань» 

14.12.2017 

Школа № 163 імені М. 

Кирпоноса 

 

23. 
Інтерактивна виставка «Вони 

врятували не лише життя» 

 

14.12.2017 

Гімназія НПУ                             

імені  М.П.Драгоманова 

 

24. 
Відкриття фотовиставки «Чорнобиль 

не має минулого часу» з нагоди 

відзначення  Дня вшанування 

учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

14.12.2017 

Ліцей-інтернат № 23 

 

25. 

Тематичні уроки «Вони захистили 

собою життя» 

14.12.2017 

Київська дитяча школа 

мистецтв № 5  

ім. Л. Ревуцького 



 

26. 
Проведення «Ритуалу пам’яті» за 

участю керівництва району, активу 

громадських організацій - учасників та 

постраждалих внаслідок аварії на 

ЧАЕС, школярів, громадськості з 

покладанням корзин з квітами та 

квітів до Меморіалу жертвам 

Чорнобильської трагедії «Коло 

Пам’яті»,   «Курган   Могила». 

Молебень  в  пам’ять  жертв  

Чорнобильської  катастрофи. 

 

Тематичний обід для ліквідаторів та  

постраждалих внаслідок аварії на 

Чорнобильській АЕС 

14.12.2017 

14.00 

 

Меморіал жертвам 

Чорнобильської трагедії 

«Коло Пам’яті»,   «Курган   

Могила». 

 

 

 

 

15.00 

/пров. Делегатський, 1/28/ 

 

 

 

27. 
Забезпечення квітковою продукцією 

(1 корзина з квітами та гвоздики 

розсипом) для покладання до 

Меморіалу жертвам Чорнобильської 

трагедії «Коло Пам’яті», «Курган 

Могила». 

14.12.2017 

14.00 

Меморіал жертвам 

Чорнобильської трагедії 

«Коло Пам’яті»,   «Курган   

Могила». 

28. 

Забезпечення транспортом: 

1 автобус для перевезення ліквідаторів 

та  постраждалих внаслідок аварії на 

Чорнобильській АЕС 

14.12.2017 

14.00 

Меморіал жертвам 

Чорнобильської трагедії 

«Коло Пам’яті»,   «Курган   

Могила». 

29. 
Зустріч з учасниками ліквідації аварії 

на Чорнобильській АЕС 

14-15.12.2017 

Будинок дитячої творчості 

 

 

 

 



 

 

 


