
Освітньо-
мотиваційний проект

Слідами CHORNOBYL
nypost.com: An employee walks through a pump room 
of the stopped third reactor at the Chernobyl nuclear 
power plant in Chernobyl, Ukraine.
Reuters



Чорно́бильська 

катастро ́фа

Чорно́бильська катастро́фа — техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа, 

спричинена двома тепловими вибухами і подальшим руйнуванням четвертого 

енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції, розташованої на території 

України, в ніч на 26 квітня 1986 року.

Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики, як за 

кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей, так і за економічним збитком.



Чорно́бильська 

катастро ́фа

Але крім цього це ще й історія подвигів, справжніх 

наукових відкриттів і геніальних технічних рішень.



Чорно́бильська 

катастро ́фа

"Чорнобиль" демонструє, що відбувається, коли 

суспільство перестає слухати науку і що може статися, 

якщо освіта стане другорядною.



«Слідами CHORNOBYL» - освітній проект 

покликаний мотивувати учнів старших класів до 

вивчення природничих дисциплін.

Мета проекту:
 мотивація до навчання з природничо-математичних наук;
 популяризація інженерно-технічних та природничо-

математичних спеціальностей;
 підготовка нового покоління здатного приймати виклики 

майбутнього і створювати нові безпечні технології не 
тільки в енергетиці, але і інших сферах нашого життя.



Освітньо-мотиваційний проект «Слідами CHORNOBYL» 
демонструє, яким чином можна використовувати 
загальновідому історичну подію як відправну точку для 
навчання різноманітним науково-технічним аспектам.

На прикладі Чорнобильської техногенної катастрофи будуть 
детально розібрані принципи роботи атомної енергетики та 
наукові основи процесів, що відбувалися під час та після 
аварії (опираючись на розділи шкільного курсу фізики, що 
охоплює ядерну фізику). 

Також проаналізовані та розібрані наукові відкриття, 
впровадження, а також інженерно-технічні рішення, що 
застосовувалися під час ліквідації наслідків аварії. 



Підготовка вчителів до проведення 

занять. Проведення уроків та 

методичні об’єднання для вчителів.

вересень - грудень

2019

Імплементація проекту: 

«Слідами CHORNOBYL»

Уроки в школах із

закінченням курсу до 26.04.2020

січень - квітень

2020



Проведення Всеукраїнських 

онлайн уроків. 8 уроків для вчителів 

та учнів. 

грудень 2019 -

лютий 2020

Імплементація проекту: 

«Слідами CHORNOBYL»

Підсумковий Всеукраїнський 

онлайн конкурс присвячений 

річниці трагедії для учнів

березень - квітень

2020



Зйомка відео уроків

англійською мовою
травень - грудень

2020

Імплементація проекту: 

«Слідами CHORNOBYL»



ядерна фізика (2 уроки);

енергетика (1 урок);

хімія (1 урок);

екологія (1 урок);

охорона праці (1 урок);

альтернативна енергетика (1 урок);

історія та сучасні виклики (Фінал, мотивація, 1 урок).

ПЛАН МЕТОД ОБ'ЄДНАНЬ ТА УРОКІВ*:

«Слідами CHORNOBYL»

*Кожний урок 
розроблено фахівцем 
у відповідній галузі 
знань.



Сінческул Олександр 
Леонідович
к.т .н., доцент кафедри хімічної

технологі ї неорганічних речовин ,  

каталізу та екологі ї ,  

Переможець конкурсу 

винахідник року

Лазуренко Олександр Павлович
Завідувач кафедри Електричних станцій

Коло наукових інтересів: Інформаційне забезпечення задач 

управління та енергозбереження. Підвищення 

енергоефективності в системі виробництва, передачі та 

розподілу електроенергії.

Лаврова Інна Олегівна
Заступник директора інституту

хімічних технологій та інженері ї

Сфера наукових інтересів: газорідинні взаємодії, 

тепломассообменні процеси в нафтопереробці і 

коксохімії.

Автори уроків:

«Слідами CHORNOBYL»

Мінакова Ксенія 
Олександрівна
Кандидат фізико–математичних

наук, доцент кафедри фізики

UA National Node UNESCO International Day of Light,  

USERN Junior Ambassador, співзасновник STEMCamp

School та «Scientific Underground»



Шестопалов Олексій 
Валерійович
к.т .н., доцент кафедри Хімічної

техніки та промислової екологі ї

Свою місію бачить у підвищенні екологічної

свідомості та відповідальності молодого 

покоління під час їх професійної діяльності.

Ільїнська Ольга Ігорівна
Старший викладач кафедри «Охорона

праці та навколишнього середовища» 

НТУ «ХПІ»

Постійний учасник проектів Арсенал Ідей Україна

(Харків),  STEMCamp School НТУ «ХПІ та інших

Зайцев Роман Валентинович
д.т.н., завідувач кафедри фізичного

матеріалознавства для електроніки та 

геліоенергетики Інженерно -фізичного

інституту НТУ «ХПІ», 

Стипендіат Верховної Ради України та Кабінету Міністрів

України. Експерт МОН, Галузевий експерт НАЗЯВО 

Автори уроків:

«Слідами CHORNOBYL»

Радогуз Сергій 
Анатолійович
Кандидат історичних наук, доцент 

кафедри українознавства ,  

культурологі ї та історі ї науки

Голова методичного відділу 

НТУ «ХПІ»



СОКОЛ ЄВГЕН 
ІВАНОВИЧ
Ректор НТУ «ХПІ», 

професор, д.т .н .

Досвід роботи в освіті - 45 років. 

Імплементація STEM підходу в ВНЗ

ТОМАШЕВСЬКИЙ 
РОМАН СЕРГІЙОВИЧ
д.т.н., директор інституту

енергетики ,  електроніки ,  

електромеханіки НТУ «ХПІ» 

Організатор навчальної платформи

«Інклюзив» «Арсенал Ідеї Україна» у 

Харкові та «STEMCamp School»

ПЕТРОВ СЕРГІЙ 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
К.т.н, доцент кафедри

органічного синтезу і  нанотехнологій

Співзасновник науково-популярних освітніх

STEM проектів: "Канікули з Політехом",

"Science is fun!", "Вулична Хімія" та "Наукові суботи"

МІНАКОВА КСЕНІЯ 
ОЛЕКСАНДРІВНА
Кандидат фізико–математичних

наук, доцент кафедри фізики

UA National Node UNESCO International Day 

of Light,  USERN Junior Ambassador, співзасновник 

STEMCamp School та «Scientific Underground»

Засновники проєкту:

«Слідами CHORNOBYL»

Радогуз Сергій 
Анатолійович
Кандидат історичних наук, доцент 

кафедри українознавства ,  

культурологі ї та історі ї науки

Голова методичного відділу 

НТУ «ХПІ»



Слідами CHORNOBYL - всього 8 уроків, які покажуть, що 
«Чорнобильська катастрофа» це уроки минулого та наука для 
вирішення проблем майбутнього.

Таким чином, одна техногенна катастрофа дозволяє розібрати цю 
проблему з точки зору таких наук, як:
 історія науки і техніки;
 фізика;
 хімія;
 охорона праці (безпека життєдіяльності);
 екологія.

Отже, подібний підхід дозволяє ввести до навчання аспекти 
мультидисциплінарності, та вказати на взаємозв’язки різних за 
своїм характером наук, що сприяє кращому усвідомленню 
школярами необхідності всебічного розвитку, мотивує до вивчення 
природничих дисциплін та готує до вирішення проблем 
майбутнього. 



І це є найважливішим питанням сьогодення, бо для 
запобігання та вирішення таких проблем, як Чорнобильська 
техногенна катастрофа необхідна велика кількість 
кваліфікованих фахівців, інженерів, технологів та 
розробників, знання яких ґрунтуються на математиці, фізиці, 
хімії та інших природничих та технічних науках.

Щороку таких фахівців стає все менше. 
Така сама ситуація із кількістю школярів, що 
здають ЗНО з фізики та хімії.



Навчальний посібник 
Слідами CHORNOBYL

http://bit.ly/posibnyk-CHORNOBYL

http://bit.ly/posibnyk-CHORNOBYL


Зауважте!!!
Майбутнє наших дітей в наших руках лише тимчасово. 
Вже незабаром наше майбутнє буде в їх руках!
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