
Ми пам’ятаемо тебе! 



Чорнобильська трагедія, її основні 
причини 

 
                     26 квітня 1986 року...  
      Була весна - квітуча, напоєна запахами землі і 

нового життя. Ніхто не здогадувався, що ця 
весна назавжди чорними літерами буде 
вписана в історію нашого народу і людства, 
що про невелике місто Чорнобиль дізнається 
весь світ.  
      Перша згадка про Чорнобиль датується 
1193 роком, коли, за Іпатієвським літописом, 
князь Вишгородський Ростислав, син 
Великого князя Київського Рюріка, рушив 
походом з Чорнобиля в Тарциськ. Важко 
сказати, чому саме Чорнобилем було 
назване місто. 
     Історики думають, що це від слова 
„чорнобильник“, як в давнину називали 
полин. І так само, як той гіркий полин, доля 
краю не була легкою. Але минало лихоліття, 
приходив мир, і знову щедра земля дарувала 
людям свої невичерпні багатства.  



26 квітня 1986 року – одна з найтрагічніших дат в історії людства: на 
четвертому блоці Чорнобильської атомної електростанції за 110 

кілометрів від столиці України Києва, майже в центрі Європи, сталася 
аварія, яку обґрунтовано кваліфікують як найбільшу в світі техногенну й 

екологічну катастрофу.  

 
     Навколо цієї події виникло чимало міфів, перекручень, домислів. Дехто зробив 
чорнобильську тему картою у політичній грі, а в деяких колах, керуючись суб’єктивними 
інтересами і розрахунками, намагаються применшити значення катастрофи чи навіть 
піддати її забуттю.  
      В тім, Чорнобиль не минув. Він промовисто нагадує про себе щодня численними 
проблемами в різних сферах суспільства, у долі мільйонів людей, житті кожного з нас.  
     Ядерний розпад має свою, добре відому науці пролонгованість в часі й просторі, а 
готових програм щодо подолання наслідків подібних катастроф не існує.  
     Тож треба пам’ятати: майбутнє підкоряється людині тоді, коли вона здатна глибоко і 
всебічно осмислювати минуле і, максимально мобілізуючи творчий потенціал, вміти 
отримувати уроки з допущених помилок і прорахунків, шукати нових засобів вирішення 
завдань. 
       З цього погляду Чорнобильська катастрофа, котра застала нас зненацька, виявивши 
нашу низьку готовність до екстремальних ситуацій, поки що мало чого нас навчила. На 
багатьох напрямках роботи щодо подолання її наслідків маємо проблеми, породжені як 
зміною соціально-економічної ситуації, так і вічними нашими вадами – 
безгосподарністю, користолюбством, нездатністю до конструктивної самокритики.  
 



   Чорнобильська катастрофа трапилась в період, коли намітився 
злам тоталітарної системи колишнього радянського суспільства, 
оголивши принципові моменти дисгармонії в його соціальній, 
технічній і моральній культурі. 
    Водночас при локалізації і подоланні наслідків катастрофи 
виявили героїзм, мужність і талант представники різних народів 
колишнього СРСР. Ціною здоров’я, життя вони врятували 
людство від ще більшого лиха.  
 



    Своїм відлунням Чорнобильська катастрофа спонукає до 
пильності. Вона знову і знову примушує замислитися на 
тим, що науково-технічний прогрес не тільки дає 
сучасній людині засоби, щоб досягти намічених цілей на 
шляху цивілізованого поступу, а й вимагає (й дозволяє) 
знаходити запобіжники, котрі дають гарантії безпеки, а 
це прямо пов’язано і з формуванням та розвитком 
світоглядних моральних засад, які об’єднують людей.  
Чорнобиль кличе людство до консолідації заради 
власного порятунку.   
 



Чорнобиль кличе людство до 
консолідації заради власного 
порятунку.   


