
« Ціною життя»  

героїко – патріотична година до Дня пам’яті Небесної сотні     

  

Мета: 

 -вшанувати пам’ять героїв Небесної сотні, прищеплювати любов 

до Батьківщини; 

-формувати у школярів ціннісне ставлення до України; прав та 

свобод людини, європейського вибору українців; 

-розвивати в учнів почуття національної самосвідомості та 

громадянської активності; 

-виховувати патріота, громадянина, готового захищати свою 

Батьківщину. 

-сприяти тому, щоб діти усвідомлювали, що необхідно бути 

гідними громадянами України. 

Очікувані результати: 

-ціннісне ставлення до демократичних свобод, закріплених 

Конституцією України; 

-розширення знань учнів про події Єврореволюції; 

-усвідомлення цінності людського життя та тих складових частин, 

які впливають на нього, роблять його багатогранним, плідним і 

корисним. 

  

  

Декламація вірша на фоні відео «Небесна сотня» 

Ведучий 

Горить свіча і пам’яті сльоза 

додолу з неї краплями стікає. 

Земля ридає, плачуть небеса – 

Майдан героїв з почестю ховає. 

 



Їх взяв Господь, щоб ангелом в раю 

В його садах довічно проживати. 

Вони завжди залишаться в строю, 

Про них народ пісні буде співати. 

Небесна сотня білих журавлів, 

душа яких летить під небесами. 

Ніхто із вас вмирати не хотів, 

Хай вічна пам’ять лишиться за вами. 

Ведучий 

Сьогодні туга душу розпина 

Багато з вас в коханні не признались. 

Надворі скоро втішиться весна. 

Чому ж її ви, хлопці, не діждались? 

Горить свіча і пам’яті сльоза 

додолу з неї краплями стікає. 

Земля ридає, плачуть небеса – 

Героїв Україна пам’ятає. 

Ведучий 

 «Небесною сотнею» називають  українців,  які загинули в центрі  

Києва,  на Майдані,  на вулицях Грушевського та Інститутській. 

Загинули під час масових       акцій протесту  протягом зими 2013-

2014 років. 

 

Ведучий 

 А найстрашнішими та найтрагічнішими була ніч з 18 на 19 лютого 

– ніч Апокаліпсису, як назвали її пізніше, після якої наступив  

«чорний четвер» – 20 лютого. Саме в ці дні на очах у всього світу 

влада розстрілювала свій народ. Під час кровавих сутичок та від 

куль снайперів на Майдані загинуло близько сотні  людей. 

Нерівною була ця боротьба. Сила – проти гарячого серця. Зло – 

проти добра. Куля – проти мрії. 

 

Ведучий 

У центрі міста, на майдані, 

в серці країни, мов в пітьмі 



навіки душі відлетіли, 

там сто героїв полягли.  

Грудьми повстали, захищали 

нам мирне небо, спів птахів. 

І до останнього стояли, 

аж поки янгол прилетів….. 

  

Небесна сотня вас навічно 

до себе в рай Господь забрав. 

Але назавжди залишились 

в серцях народу, що повстав. 

 Ведучий 

Чому Небесна Сотня? На Майдані був прийнятий розподіл на сотні, 

аналогічно розподілу на військові загони часів Запорізької Січі. 

Сотні мали свої назви від регіонів, звідки приїхали люди, 

наприклад  Львівська сотня, Донецька сотня, Дніпропетровська  та 

ін.. 

Загиблих назвали НЕБЕСНОЮ Сотнею. Вважають, що їхні душі 

потрапили до раю, і з неба Сотня продовжує охороняти Україну.  

Сотні історій, сотні людських життів, сотні героїв! Сьогодні ми їх 

згадуємо, бо не маємо права забувати! 

 

Ведучий 

Вернись до мене! Я тебе благаю. 

Вернися, любий! Я тебе так жду. 

Тебе безмежно віддано кохаю 

І між зірками я тебе знайду. 

Всміхнись мені хмаринкою і сонцем. 

Змий мої сльози дощиком рясним 

І зазирни трояндою в віконце, 

Прийди живим у неспокійні сни. 



Розвій тривоги, обійми за плечі. 

Скажи мені, коханий: “Я живий!” 

Та плаче зірка з неба в тихий вечір: 

“Небесній сотні вічний упокій!” 

Ведучий     Автор цих рядків – Тетяна Бондарчук, вона присвятила 

їх своєму чоловікові – Сергію Бондарчуку, який загинув на 

Майдані 20 лютого. Проста українська сім’я: вона вчителька 

української мови, він - вчитель фізики. 

Ведучий. Наша землячка Крайнюк Надія Олександрівна написала 

вірш «Гідності хай промінь не згасає» про Євгена Котляра, 

харків’янина  -  Героя України, який посмертно удостоєний  ордена 

«Золота Зірка». 

Надаємо слово  Надії Олександрівні. 

 

Реквієм за Небесною Сотнею.  

 

Ведучий  

За що країні стільки болю? 

Чим заслужили ми усі? 

У небо йдуть нові герої, 

Молитви ллються не весь світ. 

  

За що вже сива чиясь мати? 

За що ці сльози у батьків? 

Він був студент, пішов в солдати, 

Що б врятувати рідний дім. 

  

Навіщо донька вже без батька? 

Бо він пішов, за її сон, 

Що б не було їм вдома страшно, 

Був він водій, тепер – герой. 

 Ведучий 



  Держава визнала цих людей героями.  Згідно з Указом 

Президента,  20 лютого ми відзначаємо День пам’яті Героїв 

Небесної Сотні.  Усім загиблим під час Євромайдану  посмертно 

присуджено звання Героя України. 

  Вірш декламується на фоні плакату «Небесна сотня» 

Ведучий 

Небесна Сотня дивиться на нас 

Із вірою, надією, любов’ю. 

«Про Україну всім подбати час!»- 

Вони говорять подвигом і кров’ю. 

  

Герої Сотні, лицарі добра, 

Благають нас любити Україну. 

В двобій зі злом вступити нам пора. 

Воскресне, посміхнеться Батьківщина! 

  

Безсмертна Сотня з неба, із зірок 

Хвилюється за долі українців. 

По них звіряймо ми щоденно крок. 

Почуймо заклик: «Просимо, боріться! 

 Ведучий 

Бо Україна наша над усе! 

Вона найкраща в світі і єдина!» 

Слова ці вітер з хмарки принесе. 

Відважна Сотня в небі синім-синім 



  

Нам шле свій особливий заповіт. 

Лунає з неба: «Слава Україні!» 

І плаче, плаче яблуневий цвіт. 

І журиться за Сотнею калина. 

  

Небесна Сотня дивиться на нас 

Із вірою, надією, любов’ю. 

«Про Україну всім подбати час!» – 

Вони говорять подвигом і кров’ю. 

  

І стукають у душі і серця, 

Цвіла щоб незалежна Україна. 

Боролась мужньо Сотня до кінця. 

Ми заповіт їх виконать повинні. 

Тетяна Бондарчук 

  Хай палають свічки пам’яті загиблих героїв «Небесної Сотні» у 

наших серцях.  Вшануємо хвилиною мовчання всіх, хто поклав 

життя за долю, за волю, за незалежність і свободу нашої з вами 

єдиної України! 

 

Хвилина мовчання 

 Ведучий (на фоні музики): Вони не були героями. Вони були 

звичайними людьми. І в останню мить віддали нам найдорожче – 

своє життя. За нас віддали. Аби ми жили. Долюбили за них, пісень 

за них доспівали. 



  

Ведучий: Ми закликаємо вас сьогодні згадати  усіх Героїв, які 

поклали свої голови за наше майбутнє. Хай пам'ять всіх невинно 

убитих згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю, мудрість і 

наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. У жалобі 

схилимо голови. Вони згасли як зорі. 

 

Ведучий : Героям Майдану, героям АТО , які померли за світле 

майбутнє України, мирним жителям , які полягли в неоголошеній 

війні на Сході України присвячується хвилина мовчання. 

Хвилина мовчання (метроном) 

Ведучий:  Нехай кожен з нас торкнеться пам’яттю цього 

священного вогню-частинки вічного. А світло цієї свічки хай буде 

даниною тим, хто навічно пішов від нас, хто заради торжества 

справедливості жертвував собою. Вони повинні жити в нашій 

пам’яті! 

 

(Під мелодію гімну Небесної сотні «Пливе кача» ведучий запалює 

свічку і передає її учням по залу. Свічку передають з рук в руки ) 

Небесна сотня поіменно. Пам'яті Героїв Небесної сотні презентація 

 

Тож знай, Герою мій, що ти не марно гинув: 

ми піднялись – Народ, як ти того хотів, 

за нашу неньку славну, матір - Україну 

повстали всі – здолати злодіїв-щурів. 



Мій побратиме вірний, спочивай в спокої. 

Ім'я твоє ми збережем навік! 

Країна визнала тебе своїм Героєм –   

Людина, Батько, Син і Чоловік. 

 

Ведучий:  

І буде мир, і буде спокій, 

Свободи дух підкорить Небеса. 

Розпустить коси пава ясноока, 

То Україна - то твоя земля!!! 

Навіки стихне бій гармат і градів, 

І стихне біль поранених сердець. 

Лише відлунням київських парадів, 

Одягне пава свій вінець... 

І буде мир, і буде спокій!!! 

У кожнім домі і родині. 

Лунатиме хвала у небеса високі: 

Навіки мир і слава Україні!!! 

 

Ведучий 

Ми є. Були. Ми будем вічно жити  

І прославляти український рід, 

З якого всі ми, звідки є ми діти – 

Вкраїни - неньки найдорожчий цвіт. 

Ведучий 



Ми є. Були . Ми завжди будем. 

Не малороси ми, а нація, народ 

Наш гордий дух і волю не прогнути 

Ніяким „ градам ” й армії заброд. 

Ведуча 

Ми є. Були. І будем вічно жити, 

І з нами Україна – рідний край –  

Розквітне в мирі й злагоді велично, 

Немов весняний сонячний розмай. 

Ведучий:  

На завершення хочеться сказати : «Люди, бережіть серця свої, щоб 

не стали каменем! Розбудовуйте в душах Божий храм, щоб не 

повторити великий гріх!» 

Ще раз хочемо подякувати всім , що прийшли до нас , щоб разом 

згадати наших Героїв, Героїв України! 

Слава Україні! Героям Слава! 

 


