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 Майдан: живі скрижалі історії: До 5-ї річниці Революції Гідності / Інформацій-

но-методичний матеріал / укладачі О. Д. Булатня, В. В. Гопко, К.О. Руденко. – Запорі-

зька обласна бібліотека для дітей "Юний читач". – Запоріжжя, 2019. – 12 с.  

 

 Інформаційно-методичний матеріал "Майдан: живі скрижалі історії" може бути 

використаний працівниками бібліотек та освітніх закладів для організації роботи з пат-

ріотичного виховання дітей, допоможе усвідомленню ними важливості подій Революції 

Гідності для утвердження демократичних цінностей, ідеалів свободи і справедливості 

та європейського шляху розвитку України.  Він також містить хронологічні відомості 

основних подій п’ятирічної давнини. Розрахований на бібліотечних фахівців та широке 

коло читачів. 

 

 

  Укладачі                                                   Булатня О. Д. 

                                                                                                                                                    

                                                                     Гопко В. В. 

 

                                                                                                              Руденко К. О. 
 

           Комп’ютерна верстка                               Веселова Л. Г.     

                

Відповідальний за випуск                       Данилова Л. В. 
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                         Ми – це народу одвічне лоно,  

                         Ми – океанна вселюдська сім'я.  

                         І тільки тих поважають мільйони,  

                         Хто поважає мільйони «я». 

                                                   В. Симоненко 

 

 

 Події, що відбувалися з нашим суспільст-

вом на зламі 2013-2014 років, мають доленосне значення для України та українців. 

Повстання народу проти свавілля корумпованої влади сколихнуло не тільки нашу кра-

їну, але і весь світ. Внаслідок злочинного насильства влади проти громадян мирний 

протест перетворився на революційний рух, який призвів до корінних політичних 

змін, і, передусім, змін у свідомості українців. Ці зміни йдуть у напрямі прощання кра-

їни зі своїм радянським минулим, визнання європейської ідентичності України.  

 21 листопада 2013 року, за тиждень до запланованого підписання Угоди про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Кабінет Міністрів України вирі-

шив призупинити процес її підготування. А українці вірили: якщо Україна стане на 

шлях європейської інтеграції, то в державі будуть проведені соціально-економічні та 

політичні реформи. Зроблена заява тодішньої влади стала тим каталізатором, який 

призвів до перших акцій протесту. Згодом вони розвинулись у національну револю-

цію, яка зосередилася в столиці України – Києві. Спочатку ці події були названі Євро-

майданом, Єврореволюцією. Насправді ж це була революція за людську та національ-

ну гідність. Тому українську Єврореволюцію почали кваліфікувати як Революцію Гід-

ності, адже саме в ході цієї епохальної для української історії події висувались насту-

пні гасла: 

 Ми – не раби, і ніколи ними не будемо; 

 Українці – окремий народ і здатні самі навести лад у своїй державі;  

 Ми з гідністю маємо нести нашу культуру та традиції; 

 Ніхто не має права зазіхати на свободу і гідність особистості; 

 Ми – єдина нація. Наш шлях – до європейських цінностей;  

 Героїчна боротьба українців за власну гідність, свободу та основоположні кон-

ституційні права і європейський вибір стала взірцем безпрецедентної мужності, стій-

кості, відданості ідеалам свободи, справедливості. 

 У наш час виховання патріотизму отримує нове звучання. Бібліотеки для дітей 

повинні донести до молодого покоління об'єктивну інформацію про події в Україні, 

які відбувалися у листопаді 2013 – лютому 2014 років. Це сприятиме формуванню у 

школярів ціннісного ставлення до держави і суспільства, допоможе визначенню влас-

ного місця і ролі у нинішній складній ситуації, в якій знаходиться народ України. Ре-

волюція Гідності народила нових Героїв України. Спілкування з цими людьми, нама-
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гання зрозуміти їхні мотиви та переконання – ось що може стати відправним пунктом 

для народження нових патріотів держави.  

 З метою формування у молодих громадян нашої держави розуміння феномену 

Майдану, як свідчення жертовності заради поваги до людської гідності, рекомендує-

мо провести такі заходи:  

 круглий стіл «Україна гідна Свободи»;  

 урочиста лінійка « У душах козацьких нащадків – мільйонні Майдани»; 

 он-лайн дискусійний клуб «Я – українець, значить – європеєць!»; 

 День інформації «За гідний поступ, кращу долю, за європейський стиль 

життя»; 

 День скорботи «Подвиг, непідвладний часу»; 

 вечір-присвята «Кличе на бій Небесна Сотня за України майбуття»;  

 вечір-реквієм «Сумує, плаче Україна – Небесна Сотня полягла»; 

 слайд-подорож «Мов океан, бурлять майдани»;                         

 історико-патріотична панорама «Революція, що змінила країну»; 

 віртуальна екскурсія «Дорогою до волі»; 

 історичний хронограф «Тривожні години Майдану»; 

 бібліодосьє «Майдан на сторінках книг»;  

 живий журнал «Слово Майдану» (зустріч з учасниками Майдану); 

 урок патріотизму «Пам’яті героїв Майдану»; 

 патріотичні читання «Гідність, відвага, сила духу»;        

 флешбук «Європейський вибір України»; 

 конкурс малюнків «Гідність та свобода моєї країни»; 

 виставка-колаж «Боротись за правду і честь повстали сини України»; 

 виставка-досьє «Серця, наповнені свободою»; 

 виставка-заклик «Гідності хай промінь не згасає!»;                                 

 виставка-інсталяція «Наш Майдан – то вічна і безкрая Україна»; 

 виставка-діалог «Революція Гідності  – ми пам’ятаємо»;  
 

 Пропонуємо більш детальні розробки деяких заходів. 
 

Виставка-колаж  

«Боротись за правду і честь повстали сини України» 
 

Епіграф до виставки:                        За правду, свободу, за чесні і рівні права 

                                                              Виходь у життя і нехай Україна повстане.                     

                                                                                                     Оксана Боровець  

Розділи виставки: 
 

 1. Від перших наметів до багатотисячних протестів.  

 2. Щоденники Майдану. 

http://mgir.info/mizhhir-ya/2131-sertsia-napovneni-svobodoiu
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 3. Мистецтво Революції. 

 4. Небесна Сотня – то в серцях вогонь, він гаряче палав за Україну. 

 5. Незламна духом Україна. 
 

 Виставка-колаж – це суміш різних елементів: книг, публіцистичних нарисів, 

фрагментів текстів, цитат із різних джерел, малюнків, фотографій. На ній можуть бути 

представлені щоденники, спогади та скрапбуки сучасників тих подій, які нині живуть 

поруч з вами. Прикрасять виставку гасла, плакати, вірші та пісні, присвячені Майдану. 

Знайомство з матеріалами виставки допоможе відтворити події п’ятирічної давнини,  

усвідомити їхнє значення для нашої держави. 
  

Історико-патріотична панорама «Революція, що змінила країну» 
 

Орієнтовний сценарій 
 

Показ відеоролику з піснею Лесі Горової  «Наша революція»  

https://www.youtube.com/watch?v=FgOy1eeLZSg 

І читець:  

Горів Майдан мільйонами вогнів, 

Запал принісши у серця людей. 

Ми разом. Поруч. Ти тут не один. 

З тобою поруч тисячі плечей, 

І ще мільйон очей горять твоїм завзяттям.   

Ми – українці. Діти Кобзаря.  

Ми – сестри й браття. 
 

ІІ читець:  

Наш дух не розтоптати просто так,  

І наш народ не встане на коліна. 

Бо перемога завжди з нами поруч йшла, 

І йтиме, поки ми єдині, 

І поки майоріє прапор наш, 

І гімн лунає з вуст дитини.  
                

 І ведучий: Україна – це територія гідності й свободи. Що означає поняття «гід-

ність людини»? Це потреба свободи і почуття безпеки, право на щастя та вільний ви-

бір, право людини на повагу. Ми, українці, гідні того, щоб нас шанували й поважали. 

Такими нас зробили також і події листопада 2013 – лютого 2014 років, тобто Револю-

ція Гідності. Це була революція кожного українця, якому набридло стояти на колінах і 

хочеться достойного життя у власному домі. 

 ІІ ведучий: Як вона починалася? Виявляється, життя інколи ділиться на «до»                       

і «після». І буває це не десь за обрієм чи в далекій країні, усе це трапилося з нами,              

на нашій українській землі. 21 листопада 2013 року, всього за тиждень  до запланова-

https://www.youtube.com/watch?v=FgOy1eeLZSg
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ного підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, голова 

діючого на тоді Кабінету Міністрів Микола Азаров оголосив, що підписання не буде. 

 І ведучий: «Зустрічаємось о 22:30 під монументом Незалежності».  Цей запис, 

залишений Мустафою Найємом на сторінці Facebook, став по-справжньому історич-

ним. В той же день  київські студенти, школярі, молодь, протестуючи проти незакон-

них рішень влади, вийшли на Майдан Незалежності, щоб відстояти своє право на ві-

льний європейський розвиток. Станом на 23:10 на Майдані було близько 2 тисяч лю-

дей. Трохи пізніше небайдужі українці висловили своє обурення у Львові, Хмельниць-

кому, Запоріжжі, Луцьку, Ужгороді, Харкові та Донецьку. 

 ІІ ведучий: В ніч з 30 листопада на 1 грудня українська влада наказала розігнати 

протестантів, нападаючи і б’ючи їх гумовими та пластиковими кийками. Багато хто     

з протестуючих студентів отримав важкі поранення, один з них помер, кілька були за-

арештовані. І тоді вже люди в більшій кількості вийшли на Майдани по всій Україні 

відстоювати не просто своє право на Євроінтеграцію, а право на життя в країні, де по-

важають честь і гідність кожного громадянина, де немає насильства, де кожна людина 

має захищені права. Європротест перетворився на Єврореволюцію. 
 

Показ відеоролику «Революція Гідності! Майдан. Як все починалось!» 

https://www.youtube.com/watch?v=4mt6alYfvM0 

 І ведучий: Події листопада – грудня 2013 року сколихнули всю Україну. Люди 

їхали на Майдан до Києва, щоб відстояти своє майбутнє. Вони вийшли на мирну акцію 

протесту проти рішення уряду. Не планували ніяких збройних сутичок, просто відс-

тоювали свої права. Кількість людей на майданах по всій країні зростала. 

 ІІ ведучий: Основною рушійною силою на Майдані була молодь і студентство, 

які гостро відчули, що це їхній шанс. Шанс змінити Україну, а відтак і себе, і своє 

майбутнє. Шанс вибороти право жити у гідній, справедливій країні. 

 І читець:  

 Мама відправила сина,   

Просила бути обачним. 

Син обіцяв берегтися щосили: 

«Мамо, не плачте». 
 

ІІ читець:  

Місяць минає, закони погіршали, 

Прийняті жестами. 

«Мамо, я просто не можу по-іншому – 

Я на Грушевського». 

 

 І ведучий: Кожен у ті буремні зимові дні намагався бути хоч чимось корисним 

Майдану. Кожен хотів допомагати: одні завзято взялися за волонтерство і цілими дня-

ми та ночами на столичному чи на місцевому майдані готували канапки та гарячий 

https://www.youtube.com/watch?v=4mt6alYfvM0
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чай, інші допомагали матеріально – хтось гривнею, хтось і сотнею гривень...  Хто чим 

міг. Головне, не було, ну майже не було, байдужих.  

І читець:  

Майдан повстав, Майдан гудів…                                    І революції ступні 

На подвиг і відвагу                                                            На чорнозем ступали. 

І з міст, і з сіл, і звідусіль                                                  У церкві кожен дзвін дзвенів, 

Ішов народ під стягом.                                                      Щоб чули всі і знали 
 

ІІ читець:  

Iшов народ за майбуття,                                                   Гримить Житомир, кличе Київ, 

Долав стежки і траси,                                                        Від заходу до сходу, 

Не за жебрацтво, за життя                                                Від Сумщини і до Волині 

Повстали Львів, Черкаси.                                                 Лунає гімн свободи. 
 

 ІІ ведучий: 11 грудня 2013 року режим Януковича шляхом нічного штурму 

здійснює чергову спробу ліквідувати Євромайдан, застосовуючи спецпідрозділ «Бер-

кут» та внутрішні війська.  Дзвони Михайлівського Золотоверхого вперше за 800 років 

забили тривогу. 
 

Показ відеоролика «Набат Михайлівського Золотоверхого 11 грудня 2013!  

Оригінальне відео з дзвіниці собору у цю ніч» 

https://www.youtube.com/watch?v=p3xV7iltDuA 
 

 І ведучий: Мітингувальники захищались  камінням, бруківкою, яку розбирали 

прямо з-під ніг, петардами та «коктейлями Молотова». Із засобів оборони були тільки 

саморобні дерев’яні щити,  дерев’яні палиці, барикади, створені з підручних матеріа-

лів,  палаючі автомобільні шини та  їдкий дим, що густою хмарою оповив серце Укра-

їни – Київ. 

 ІІ ведучий: Реакцією влади на протести стали закони 16 січня 2014 року, прийн-

яті без обговорення, простим підняттям рук, які народ відразу назвав «диктаторськи-

ми». Вони обмежували права громадян, надавали органам державної влади більшу 

свободу дій у сфері покарання учасників акцій протесту.  

 І ведучий: 19 січня 2014 року у Києві на Народному Віче зібралось десятки ти-

сяч мітингувальників, які висловили своє обурення ухваленню «Законів 16 січня». По-

ступово мирна акція переросла в жорстке протистояння з міліцією та внутрішніми вій-

ськами. Беркутівці застосували спецзасоби і, незважаючи на мінусову температуру по-

вітря, водомет. 

 ІІ ведучий: Події, що відбулися з 19 по 22 січня 2014 року на Майда-

ні, називають «Кривава водохреща» або «Вогнехреща». Це була найгарячіша фаза у 

протистоянні народу і влади. На майдані в Києві з’явилися  перші жертви, чути було 

стогони поранених. 22 січня із вогнепальної зброї вбито вірменина Сергія Нігояна та 

білоруса з Київщини Михайла Жизневського. За тиждень від ран у лікарнях помира-

https://www.youtube.com/watch?v=p3xV7iltDuA
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ють Роман Сеник зі Львівщини та Олександр Бадера з Волині.  Вони стали першими в 

ряд Небесної сотні. 

І читець:  

Мені наснилось, що вони зустрілись:   

Убитий в Крутах й вірменин Сергій.   

В саду едемськім на травичці всілись: 

 "За що тебе? " "За Україну, друже мій." 

ІІ читець:  
 "Ти знаєш і мене за неї вбили, 

Та це було вже років майже сто. 

Тоді померли ми, щоби ви жили. 

А вас вбивають... Вас тепер за що?" 

 І читець:  

 "Під Крутами стояли ми стіною.   

В очах не страх, а злість до ворогів. 

Більшовики готовились до бою, 

Я йшов на смерть... а жити так хотів." 

 ІІ читець:  

"Мені твій попіл стукав, брате, в груди.   

Я вірменин, а теж Вкраїни – син. 

Не мав у серці й крапельки облуди, 

За те й убив мене проклятий поганин." 

І читець:  
 Мені наснилось, що вони зустрілись. 

Убитий в Крутах й бородач Сергій. 

В саду едемськім на травичці всілись: 

" За Україну нас вбивають, брате мій." 
 

 І ведучий: Найстрашнішими і найважчими стали події 20 лютого, в «Чорний че-

твер». Мітинг під Радою перейшов у запеклі сутички між протестувальниками і мілі-

цією. Формально,19 лютого в Києві було оголошено перемир’я, проте на ділі проти-

стояння тривало, бо урядові сили його порушили. А 20 лютого людей, які вийшли на 

мирний протест, щоб висловити свою громадянську позицію, почали обстрілювати 

снайпери.  

 ІІ ведучий: Того дня загинула найбільша кількість людей. Їх назвали «Небес-

ною сотнею». Кожен із цих загиблих, як і ми з вами, мав свою сім’ю, батьків, друзів, у 

кожного були свої захоплення, свої симпатії і свої  невідкладні справи. Але поклик їх-

ньої душі саме в цей час призвав їх до боротьби за вільну, демократичну, чесну Украї-

ну.  

І читець:                                                                  ІІ читець: 

А сотню вже зустріли небеса…                            Й заплакав Бог, побачивши загін: 

Летіли легко, хоч Майдан ридав…                      Спереду – сотник ,молодий, вродливий, 

 І з кров’ю перемішана сльоза….                        І юний хлопчик в касці голубій, 

А батько сина ще не відпускав…                         І вчитель літній-сивий-сивий…                             
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 І ведучий: 21 листопада 2014 року Президент України Петро Порошенко підпи-

сав Указ про присвоєння Героям Небесної Сотні звання «Герой України». Було також 

видано Указ про відзначення 20 лютого Дня Героїв Небесної Сотні.  
 

І читець: 

О мій народе, мученик святий, 

У Вічності хвилиною мовчання 

І Час, І Простір вмить перехрестив 

У серці матері молитвою прощання. 

 

 ІІ ведучий: Давайте і ми з вами зараз 

вшануємо хвилиною мовчання тих, хто задля 

нашої свободи, задля нашого майбутнього не 

пожалів найдорожчого – свого життя. 

 

.Вечір-присвята «А Сотня відлетіла в небеса» 

 

Орієнтовний сценарій 
 

Показ відеоролику «Леся Горова. Нашим героям» 

https://www.youtube.com/watch?v=G6cNThySzmE 

 

 І ведучий: Тим, хто в боротьбі за волю і кращу долю України не дожив до сьо-

годнішнього дня – присвячується! 

 ІІ ведучий: Цвіту нашого народу, його славним синам і донькам, які у розквіті 

сил віддали свою молодість, і, найдорожче, життя – присвячується! 

 І ведучий: 20 лютого в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні. Цього 

дня в багатьох містах і селах відбудуться акції пам’яті героїв Майдану.  

 ІІ ведучий: В кінці 2013 року люди вийшли на Майдан Незалежності у Києві, 

обурені відмовою від підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом. Протест носив мирний характер. Замість того, щоб мирно врегулювати ситу-

ацію, 18 лютого тодішня влада на чолі з президентом Януковичем віддала злочинний 

наказ застосувати зброю і зробити «зачистку» Майдану, застосовуючи водомети, бро-

нетранспортери і вогнепальну зброю. Події у Києві 18-20 лютого стали фінальним і 

найбільш драматичним етапом революції. 

 І ведучий: Під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва за-

гинуло понад 100 осіб, сотні були поранені. Більшість людей загинуло від куль снай-

перів. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сот-

нею». Уперше так їх назвала поетеса Тетяна Домашенко у вірші «Небесна Сотня вої-

нів Майдану», який вона написала 21 лютого 2014 року.  
 

І читець:  

Небесна Сотня воїнів Христа                                  З молитвою за Волю на устах 

З мечем Архистратига Михаїла,                             У Вічність із Майдану відлетіла 

https://www.youtube.com/watch?v=G6cNThySzmE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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ІІ читець:  

Небесна Сотня воїнів святих                             За розбрат нації взяли на себе гріх,                              

І душу, й тіло склали за Свободу,                     Освячені любов’ю до народу! 
 

 ІІ ведучий:  Серед загиблих героїв – науковці, викладачі, студенти, вчителі, ху-

дожники, архітектори, театральні режисери, громадські активісти, люди з усіх куточ-

ків України. Під снайперськими кулями вони виносили поранених та вбитих і стали 

один для одного рідними перед лицем смерті. Крім мрії про вільну, незалежну Украї-

ну, кожен з них мав свої особисті плани й сподівання. Вони любили своїх батьків, дру-

зів, коханих, планували здобути диплом, знайти гідну роботу, зіграти весілля, збудува-

ти дім... Але ці мрії безжально розстріляли. «Небесна Сотня» своїм життям викупила 

свободу для мільйонів українців. Вони загинули за нас, за нашу спільну державу, за 

наше майбутнє.  

 І ведучий:  Про кожного героя Небесної Сотні можна розповісти свою історію. 

Та на це потрібно багато часу. Сьогодні ми згадаємо кілька імен загиблих. Першими 

жертвами розстрілу на Майдані стали Сергій Нігоян та Михайло 

Жизневський. 

 ІІ ведучий: Сергій Нігоян народився та проживав у се-

лі Березнуватівці Дніпропетровської області. Батько та мати – 

вірмени. Сергій був єдиною дитиною в сім’ї. Його родина переї-

хала жити в Дніпропетровську область, рятуючись від війни в 

Нагірному Карабасі. Зростав спортивним хлопцем, брав участь у 

всіх змаганнях, користувався повагою,  був спокійним, працьо-

витим і справедливим. Вважав Україну своєю справжньою бать-

ківщиною. Загинув 22 січня 2014 року у віці 21 року  від пора-

нення, спричиненого свинцевою картеччю під час подій біля стадіону «Динамо» на 

Грушевського. 
 

Показ відеоролику «Сергій Нігоян читає вірш Шевченка» 

https://www.youtube.com/watch?v=2UQkeUaTVs0 
  

 І ведучий:  Михайло Жизневський був білорусом.  У 

школі захоплювався історією, міфологією, лицарським ру-

хом, військовою справою. Виїхав з Білорусії через політичні 

проблеми. В Україні Михайло жив у Донецьку, Кривому Ро-

зі, Києві, останні декілька років – у місті Біла Церква Київ-

ської області. Любив журналістику, був позаштатним 

спондентом газети «Соборна Київщина». На Євромайдані 

перебував з перших днів, був задіяний в охороні. Загинув 

під час штурму на вул. Грушевського біля стадіону 

мо» близько 9-ї години ранку 22 січня 2014 року від 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%28%D1%81%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2014_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%29
https://www.youtube.com/watch?v=2UQkeUaTVs0


10 
 

маного смертельного вогнепального поранення в серце за чотири дні до свого 26-

річчя.  

  ІІ ведучий:  Наймолодший герой Майдану – Назар Вой-

тович. Йому було 17, і у  батьків він був єдиним. Навчався на 

третьому курсі Тернопільського кооперативного торговельно-

економічного коледжу. 19 лютого Назар  ввечері мав тільки ві-

днести до автобуса, який їхав на Київ, речі для столичного май-

дану. В останню хвилину  вирішив, що й сам поїде. Це рішення 

коштувало йому життя. Наступного дня під час протистоянь на 

Майдані хлопця вбили з вогнепальної зброї. 

 І ведучий: А найстаршому з Небес-

ної Сотні було 82 роки. Іван Максимович 

Наконечний, відставний офіцер Військово-морських сил, пережив 

голодомор, Другу Світову війну і окупацію України. Поховав 

дружину та одного з синів.  На Майдан прийшов одразу після роз-

гону студентів 30 листопада і ходив туди щодня, незважаючи на 

протести рідних. Відповідав, що давав військову присягу захища-

ти свій народ. 19 лютого, під час заворушень на вулиці Інститут-

ській, отримав важкі травми голови і шийного відділу хребта. 

Тривалий час перебував у комі, але до тями так і не прийшов, 7 березня помер в одній 

із київських лікарень. В останню путь його, як героя, проводжав весь Майдан, і тільки 

рідний син, який живе в Санкт-Петербурзі, на похорон батька   не приїхав, сказав, що 

боїться фашистів.  

 І ведучий: Безсмертні душі вбитих і закатованих відійшли у небеса, але вони ві-

чно житимуть в народній пам’яті, бо: «Герої не вмирають!» 

І читець:  

Постріл у серце. Що далі? Небо. 

На совість – жодних образ. 

 Героям слави і сліз не треба.  

 Їм тільки б гордість. За нас. 

ІІ читець:  

Позаду в них – усе найдорожче: 

Країна, родина, друг. 

За спокій наших прийдешніх ночей 

Горів їх незламний дух. 

І читець:  

За кожен крок заплачено кров’ю, 

За кожне щастя – слізьми. 

Небесна сотня, лише тобою 

Зняте клеймо «раби». 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6&action=edit&redlink=1
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 І ведучий: Україна завжди пам’ятатиме тих, хто мав стільки відваги й жертов-

ності, щоб закрити своїми грудьми Батьківщину. Героям Майдану, що віддали своє 

життя за світле майбутнє України, присвячується хвилина мовчання. 

Звучить пісня «Пливе кача», учасники заходу встають. Ведучий запалює свічу.  

Показ відеоролику «Тіана Роз. Мамо, не плач» 

https://www.youtube.com/watch?v=UUnuQ998Gq8 

 

Хронологія подій Революції Гідності 

2013 рік 

 21 листопада – початок Революції Гідності. Кабінет Міністрів України вирішив 

призупинити процес підготування до укладання Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом. 

 24 листопада – великий мітинг на Майдані Незалежності. Перші сутички із мі-

ліцією. 

 30 листопада  – перший силовий розгін мітингувальників. 

 1 грудня – півмільйонне Всеукраїнське народне віче на Майдані Незалежності. 

Захоплення КМДА і Будинку профспілок. 

 8 грудня – "Марш мільйонів". 

 15 грудня – "День гідності". Євромайдан прийняв резолюцію, яка забороняє 

Президентові підписувати угоду про вступ України в Митний союз. 

 22 грудня – створення загальнонаціональної організації «Всеукраїнське об'єд-

нання «Майдан». 

2014 рік 

 16 січня – прийняття Верховною Радою "Диктаторських Законів". 

 19-22 січня – криваві сутички між мітингувальниками і "Беркутом". 

 22 січня – перші жертви Революції Гідності. Смерть Сергія Нігояна та Михайла 

Жизневського. 

 22-27 січня – захоплення Державних Адміністрацій в областях України. 

 28 січня – Верховна Рада України скасувала "диктаторські закони 16 січня". У 

цей же день М. Азаров та весь уряд пішов у відставку. 

 29 січня – Верховна Рада ухвалила законопроект щодо амністії учасників акцій 

протесту. 

 15 лютого – мітингувальники почали звільняти КМДА. 

 18-20 лютого – пік Революції. Криваві сутички в центрі Києва, підпал Будинку 

профспілок та смерть багатьох євромайданівців. 

 20 лютого – Верховна Рада прийняла постанову «Про засудження застосування 

насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України». 

 21 лютого – Лідери опозиції підписали з В. Януковичем угоду, але Євромайдан           

не визнав її і вирішив йти до кінця. 

 Ніч з 21 на 22 лютого – втеча В. Януковича. 

https://www.youtube.com/watch?v=UUnuQ998Gq8
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 22 лютого 2014 р. – Кінець режиму Януковича: Верховна Рада України 328-ма 

голосами народних депутатів підтримала Постанову про усунення Віктора Януковича 

з посади Президента України. Завершення Революції Гідності – першого етапу у боро-

тьбі українського народу за збереження своєї незалежності. 

 

Бібліографія: 
 

Офіційні документи 

 

        Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Геро-

їв Небесної Сотні: Указ Президента України від 11 лютого 2015 р. № 69 // Урядовий 

кур’єр. – 2015. –  № 27. – 13 лютого. – С. 4 

       Про День Гідності та Свободи: Указ Президента України від 13 листопада 2014 р. 

№ 872 // Урядовий кур’єр. – 2014. –  № 213. – 15 листопада. – С. 4. 

       Про орден Героїв Небесної Сотні: Указ Президента України від 3 листопада 2014 

р. № 844 // Урядовий кур’єр. – 2014. – № 205. – 5 листопада. – С. 4. 
 

Книги 

 

  Борітеся – поборете! Поетика революції / Уклад. О. М. Уліщенко. – Харків: Ар-

гумент Принт, 2014. – 96 с. 

           Виноградов, О. Слово Майдана / О. Виноградов. – Киев: Корбуш, 2014. –528с.  

          Гук, Н. Євромайдан. Звичайні герої / Н. Гук. – Київ: Брайт Стар Паблішинг, 

2015. – 144с. 

          Дацюк, Г. І. Янголи Небесної Чоти / Г. І. Дацюк. – Чернівці: Букрек, 2016. – 320 

с.: іл. 

          Дичка, Н. Знакове світло Майдану: збірка поезій / Н. Дичка. – Київ: Смолоскип, 

2014. – 48с. : іл.  

          Євромайдан: хроніка в новелах. – Брустурів: Дискурс, 2014. – 216с.  

          Євромайдан: хроніка відчуттів: колекція есе Тараса Прохасько, Івана Циперцю-

ка, Юрія Андруховича, Сергія Жадана, Юрія Винничука . – Брустурів: Дискурс, 2014. 

– 165с.  

           Кирпа, Г. Мій тато став зіркою / Г. Кирпа. – Львів: ВД Старого Лева, 2015. – 36 

с.: іл.  

          Лукащук,  Х. Казка про Майдан: Героям Майдану / Х. Лукащук. –  Львів: ВД 

Старого Лева, 2014. – 27с.: іл.  

           Небесна Сотня. – Харків: Фоліо, 2015. – 206с.: іл. 

          Неділько, Р. В. Небесна Варта: пам’яті борців за незалежність України / Р. В. 

Неділько. – Харків: Белкар-книга, 2016. – 32с.: іл.  

          Рудневич, М. Я из Небесной Сотни: повесть / М. Рудневич. – Киев: А-БА-БА-

ГА-ЛА-МА-ГА, 2014. – 194с. 
 

Статті із періодичних видань 

 

  Коба, Т. Революція Гідності. Майдан: [Сценарій] / Т. Коба // Виховна робота                

в  школі. – 2018. –  №2. – С. 12-18. 
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          Коваленко, С. Герої не вмирають! Просто йдуть з майдану – в небо / С. Ковален-

ко // Голос України. – 2018. –  № 34. – 20 лютого. – С. 2. 

 Лобанова, О. «Їхній подвиг житиме вічно»: [Сценарій до дня пам’яті Героїв Не-

бесної Сотні] / О. Лобанова // Шкільний бібліотекар. – 2017. –  №7. – С. 26-28. 

          Марушкевич, Л. Сучасний український патріотизм: який він?: [Урок за поезією 

Майдану] / Л. Марушкевич  // Дивослово. – 2017. –  №2. – С. 31-33. 

          Медуниця, Ю. Ангели-охоронці з Небесної Сотні завжди з нами / Ю. Медуниця 

// Урядовий кур’єр.  –  2018.  –  № 36. – 21 лютого. – С. 2. 

 Мулярова, І. Україна – територія гідності: [Сценарій] / І. Мулярова  //  Класному 

керівнику. Усе для роботи. – 2018. –  №2. – С. 2-5. 

             Не відвертаючи погляду: [Статті про героїв Небесної Сотні] // Голос України. – 

2016. –   № 32. – 20 лютого. – С. 1, 6-9. 

             Небесна сотня в вирій полетіла…:[Сценарії, вірші, оповідання, пісня] // Розка-

жіть онуку. – 2019. – №1. – С. 25-28; Позакласний час. – 2019. – №1. – С. 44-56.  

         Пагутяк, Г. Герої і жертви: [За що вмирали українці на Майдані 18 лютого 2014   

року] / Г. Пагутяк  // Слово Просвіти. – 2018. –  № 8. – 22-28 лютого. – С. 2. 

           Пачкін, О. Реквієм за Небесною Сотнею: [Сценарій] / О. Пачкін // Вивчаємо 

українську  мову та літературу. – 2017. –  №19-21. – С. 90-95. 

          Позняковська, В. Пам’яті Небесної Сотні: [Сценарій] / В. Позняковська //   Соці-

альний педагог. – 2018. – №6. – С. 46-49. 

 Скрипник, В. Білі пелюстки: на кожній – ім’я Героя: [Про Героїв Майдану] / В. 

Скрипник // Голос України. – 2017. – № 206. – 7 листопада. –  С. 6. 

          Терно, С. Революція гідності 2013-2014 рр. : які уроки варто винести? / С. Терно  

// Історія в рідній школі. – 2017. – № 7-8. – С. 37-39. 

          У їхніх серцях жила Україна: [Сценарій про героїв Небесної Сотні] // Позаклас-

ний  час. – 2018. – №1. – С. 9-13 вкладки «Школа патріотів». 

                
Електронні ресурси 

 

Небесна Сотня: герої не вмирають  https://nebesnasotnya.com/ 

Музика Гідності і Свободи: топ пісень, народжених Майданом 

https://styler.rbc.ua/ukr/zvyozdy/muzyka-dostoinstva-svobody-top-pesen-rozhdennyh-

1511262348.html 

Вірші та пісні про Майдан і майданівців 

http://zhnyborody.te.ua/index.php?option=com_content&view=category&id=291&Itemid=5

41 

Десять фільмів про Майдан  

https://www.bbc.com/ukrainian/entertainment/2014/11/141119_films_maidan_ko 
 

Вірші та поеми Української революції 2014 https://www.facebook.com/revolutionpoems 

Сценарії до Дня Гідності та Свободи  

https://www.schoollife.org.ua/category/fajly/stsenariji/stsenariji-do-richnytsi-revolyutsiji-

hidnosti/  

 

 

 

 

https://nebesnasotnya.com/
https://styler.rbc.ua/ukr/zvyozdy/muzyka-dostoinstva-svobody-top-pesen-rozhdennyh-1511262348.html
https://styler.rbc.ua/ukr/zvyozdy/muzyka-dostoinstva-svobody-top-pesen-rozhdennyh-1511262348.html
http://zhnyborody.te.ua/index.php?option=com_content&view=category&id=291&Itemid=541
http://zhnyborody.te.ua/index.php?option=com_content&view=category&id=291&Itemid=541
https://www.bbc.com/ukrainian/entertainment/2014/11/141119_films_maidan_ko
https://www.facebook.com/revolutionpoems/
https://www.facebook.com/revolutionpoems
https://www.schoollife.org.ua/category/fajly/stsenariji/stsenariji-do-richnytsi-revolyutsiji-hidnosti/
https://www.schoollife.org.ua/category/fajly/stsenariji/stsenariji-do-richnytsi-revolyutsiji-hidnosti/
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