
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Заходи до Д  ня   пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи
2017 р.

№ Зміст заходу Термін Структурний підрозділ

1. Екологічний урок  на базі 
Національного музею 
«Чорнобиль» на тему:
«Радіація в житті людини»

07 квітня
15.30

Університетський коледж

2. Фотовиставка та читання 
«Історія, рятувальна операція 
та жахливі відголоски 
Чорнобильської трагедії»

20 квітня
13.40

Інститут філології

3. Підготовка експозиції 
тематичних плакатів «Дзвони 
чорнобиля»  

20-26
квітня

Інститут мистецтв

4. Оформлення інформаційно-
роз’яснювальних стендів

21 квітня Університетський коледж

5. Конференція на тему: «Уроки 
Чорнобиля: 31 рік по тому» 

22 квітня Університетський коледж

6. Екскурсія до Національного 
музею «Чорнобиль» зі 
студентами 1 курсу

24 квітня
13.40

Інститут філології

7. Проведення кураторських 
годин до Дня пам’яті 
Чорнобильської катастрофи

24-26
квітня

Інститут мистецтв

8. Тематичні кураторські години
в форматі відеоперегляду «26 
квітня в Україні Міжнародний
день пам’яті Чорнобиля».

24-26
квітня

Інститут філології

9. Кураторські години "День 
пам'яті жертв Чорнобилю" 

24-26
квітня

Історико-філософський
факультет

10. Екскурсія для студентів до 
Національного музею 
"Чорнобиль" (м.Київ, 
провулок Хорива 1)

24-26
квітня

Історико-філософський
факультет

11. Створення тематичного 
куточку про події 26 квітня 
1986 року та запалення свічки
пам’яті загиблим ліквідаторам
аварії. 

24-26
квітня

Інститут філології

12. Висвітлення історичних 
подій,

24-28
квітня

Інститут журналістики



пов'язаних із Чорнобильською
трагедією, в усіх доступних
засобах комунікації, на сайті 
Інституту, в соціальних 
мережах.

13.
Виховні години у академічних
групах: «Трагедія не має 
повторитись», «Гіркий 
присмак полину», «Чорна 
спадщина Чорнобиля», 
«Найбільша екологічна 
катастрофа сучасності»

24-28
квітня

Педагогічний інститут

14.
Фотовиставка  «Чорнобиль: 
минуле, сучасне, майбутнє»

24-28
квітня

Педагогічний інститут

15.
Виставка книжок 
«Чорнобиль: подвиг і 
трагедія»

24-28
квітня

Педагогічний інститут

16.
Покладення квітів до 
пам’ятних знаків чи могил 
тих, хто загинув або помер 
унаслідок Чорнобильської 
катастрофи

24-28
квітня

Педагогічний інститут

17. Перегляд та обговорення 
фільму "Розщеплені на атоми"
(викобництва каналу 1+1) 
(2016р.) студентами першого 
курсу.

24-28
квітня 

Інститут людини

18. Тематичну доповідь "Медичні
наслідки Чорнобильської 
катастрофи: стан здоров'я 
окремих груп населення 
України"

25 квітня Факультет здоров’я,
фізичного виховання і

спорту

19. Відвідування Національного 
музею "Чорнобиль"

26 квітня
14:00

Факультет інформаційних
технологій та управління,

Факультет права та
міжнародних відносин

20. Поетичний марафон "Луна 
Чорнобиля"

26 квітня Факультет права та



міжнародних відносин

21. Кураторські години на тему 
«Дзвони Чорнобиля»

26 квітня Факультет інформаційних
технологій та управління

22. Інформаційні години в 
академічних групах на тему:
«26 квітня – міжнародний 
день пам’яті Чорнобильської 
трагедії»

26 квітня Університетський коледж

23. Тематичні есе «Земля 
забуття»

26 квітня Університетський коледж

24. Демонстрація фільму  
«Дзвони Чорнобиля» 
студентам 1-2 курсів

26 квітня
13.40

Інститут філології

25. Перегляд  документального 
фільму «Чорнобиль. 
Загублений світ» студентами 
3-4 курсів

26 квітня
15.20

Інститут філології

26. Лекція на тему «Тема 
Чорнобильської трагедії в 
українській літературі» для 
студентів 4 курсу

26 квітня
15.20

Інститут філології

27. Бесіда «31 рік із дня трагедії 
на Чорнобильській АЕС» зі 
студентами 3 курсу

26 квітня
13.40

Інститут філології

28. Організація куточка пам’яті 
Чорнобильської катастрофи

26 квітня
Інститут мистецтв

29. Проведення хвилини 
мовчання в пам'ять  
постраждалих та загиблих  
внаслідок катастрофи на 
Чорнобильській АЕС

26 квітня

Інститут мистецтв
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