
«ВОНИ ЗАГИНУЛИ НЕ МАРНО!» (до Дня Героїв Небесної Сотні) 

Матеріали до проведення бесіди-реквієму 

Мета: вшанування пам'яті героїв Небесної сотні, 

виховання патріотичної свідомості студентів 

Додаткові матеріали: ілюстративно-книжкова 

виставка, віртуальна інформаційна виставка до Дня Героїв 

Небесної Сотні «Час плине, а пам`ять залишається...», 

віртуальна інформаційна виставка «Революція гідності: ми 

пам'ятатимемо» 

…Їх назвали Небесною сотнею – українців які загинули у Києві на 

Майдані, вулицях Грушевського та Інститутській. Загинули за честь, за волю, 

за право бути народом – джерелом і мірилом влади у власній державі, за 

країну, в якій не страшно жити і народжувати дітей. За цю самопожертву 

українці їх канонізували – за велінням серця долучили до сонму Небесного 

воїнства на чолі з архистратигом Михаїлом, аби захищали країну від лиха, 

пильнували й оберігали її з небес… . 

20 лютого Україна відзначатиме День Героїв Небесної Сотні. Нарівні з 

Днем незалежності України, Днем Гідності та Свободи, Днем Соборності 

України та Днем ушанування Героїв Крут цей день, безсумнівно, став одним 

з найбільш значущих і найшановніших у новітній українській історії.  

На знак вшанування відваги, сили духу і стійкості громадян, які віддали своє 

життя під час Революції гідності (листопад 2013 року — лютий 2014 року), 

захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, 

європейське майбутнє України, Президент України підписав Указ «Про 

вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті 

Героїв Небесної Сотні».  

Вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті 

Героїв Небесної Сотні змушує кожного з нас згадувати ті трагічні і водночас 

героїчні події, схиляти голови над полеглими, винести уроки з минулого, аби 

не робити помилок у майбутньому. 

Життя тих справжніх українських героїв були віддані не марно: вони  стали 

символом гідності, кожен з них вчинив подвиг, повставши проти насилля та 

несправедливості, віддавши життя за нову, відроджену Україну.  Їх  назвали 

«небесною сотнею» тому, що вони загинули  за правду, свободу, 

незалежність своєї держави й ціною жертовності показали, що наш 

український дух  є незламним, а народ  – нескореним.  
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…Минуло два роки. Роки важких втрат, болю і випробувань. Два роки 

від подій, які назавжди змінили країну і кожного українця. Подій, що 

залишили в минулому наше мирне розмірене життя. Листопад 2014 року 

закарбувався в історичній пам’яті нашого народу назавжди. Вся Україна і 

весь світ стали свідками холодної жорстокості катів і щирого, чистого, 

світлого, відчайдушного пориву повстанців. Людей з дерев’яними щитами, 

які гинули від снайперських куль професійних вбивць. Такою є ціна свободи. 

Кривава жертва мирних людей,  принесена заради майбутніх поколінь.  

А розпочалась акція протесту проти гноблення та поневолення в Києві 

невеличким наметовим містечком громадських активістів і студентів. 

Свідомі українці були приголомшені відмовою Януковича підписати Угоду 

про асоціацію між Україною та Європейським Союзом на саміті у Вільнюсі. 

Студенти першими вийшли на акцію протесту проти свавілля можновладців, 

неповаги до інтересів громадян України. Потім там були люди різного віку, 

які, як і ми з вами, мали свою сім`ю, батьків, друзів, захоплення, свої 

симпатії і свої невідкладні справи. Але поклик їхньої душі саме в цей час 

призвав їх до боротьби за вільну, демократичну, чесну Україну.  

 

Хроніки подій детальніше див. у віртуальній інформаційній виставці 

«Революція  гідності: ми пам'ятатимемо». 

Список загиблих внаслідок подій на Грушевського 

За час свого існування Євромайдан встиг не тільки перетворитися в 

окремо існуючу республіку, але і збагатитися доволі багатим культурним 

фондом. Там навіть була створена Мистецька сотня, до якої увійшли 

художники, музиканти і поети, які своєю творчістю скрашували революційні 

будні. Творчість Майдану різноманітна – там є і професійні, і дилетантські 

роботи, проте їх об'єднує щирість і загальна ідея. І з впевненістю можна 

сказати, що після революції культурні напрацювання майданівських  

активістів розійшлися по музеях й по приватних колекціях. 
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Ще довго-довго з покоління в покоління будуть передавати батьки 

синам і дочкам, а ті своїм дітям спогади про тих, хто залишив життя земне у 

2013-2014 рр. Ця подія сколихнула весь світ, не залишила байдужою жодної 

душі. Люди висвітлюють свої почуття через картини, пісні, вірші. (Див. 

вірт.виставку) 

 

ВШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ 

Впродовж зими-весни 2014 року щонайменше 30 вулиць і площ у різних 

населених пунктах України були названі на честь Героїв Небесної 

Сотні. Площа Героїв Євромайдану в Тернополі (раніше — майдан Мистецтв) 

отримала нову назву 23 січня 2014 року, наступного дня після перших жертв 

зіткнень — Сергія Нігояна, Юрія Вербицькогота Михайла Жизневського. 

Протягом лютого 2014 площі та вулиці Героїв Майдану з'явились у  Вінниці, 

Дніпропетровську, Козятині, Кіровограді, Луцьку, Ніжині, Каневі, Олевську 

та інших містах. 

 26 червня 2014 Президентом України було ініційовано заснування нової 

державної нагороди — Орден Героїв Небесної Сотні. Орден був 

затверджений Верховною Радою України 1 липня 2014. Орден встановлено 

для відзначення осіб за громадянську мужність, патріотизм, відстоювання 

конституційних засад демократії, прав і свобод людини, активну благодійну, 

гуманістичну, громадську діяльність в Україні, самовіддане служіння 

Українському народу, виявлені під час Революції гідності (листопад 2013 

року — лютий 2014 року), інших подій, пов'язаних із захистом незалежності, 

суверенітету і територіальної цілісності України. 

Встановлені пам’ятні знаки загиблим героям. Друкуються книги, знімаються 

фільми. Національний банк України ввів в обіг три пам'ятні монети із серії 

"Героям Майдану". 

Історія «Небесної сотні» – це насправді тисячі окремих історій, і тих, котрі 

загинули, і тих, котрі зосталися живими, щоб продовжувати їхню роботу. 

Обірвалося життя, обірвалося умить, 

Вже душа у небо летить. 

Молоді і повні сил полягали до могил 

Замість того, щоб далі жить. 

 

Вибрав Бог саме їх з-поміж інших усіх 

І забрав в обійми свої. 

Полягти у бою за вітчизну свою – 

Це найбільша честь на землі. 



Щоб не марно пролилась молода їхня кров, - 

Об'єднаймо наші серця. 

Через гнів, через страх, через біль у очах 

Треба далі йти до кінця. 

  

Гідність, відданість та патріотизм сьогодні засяяли новими гранями, стали 

своєрідним поштовхом для переосмислення глибокої суті людського буття. 

На жаль, Україна сьогодні стикнулася з іншим, опинившись в трагічній 

ситуації. Події на Майдані та на Східному фронті проявили вражаючу 

незламність, патріотизм та хоробрість українських захисників, які ціною 

свого здоров’я і життя боронять від агресора незалежність та цілісність нашої 

країни. 

Найкращою пам’яттю про Героїв Небесної Сотні та тисяч солдатів, які 

загинули в зоні АТО на Сході України сьогодні повинна бути активна 

громадянська позиція кожного у справі захисту завоювань Революції 

гідності, суверенітету і територіальної цілісності України від зовнішньої 

агресії, встановлення миру й налагодження нормального життя на нашій 

землі. Будьмо сильними, єдиними, згуртованими і гідними світлої пам’яті 

наших героїв!  

Слава Україні! 

 

Матеріали складені НБ СНУ ім. В.Даля 


