Матеріали до проведення
виховних годин
по вшануванню пам’яті
Героїв Небесної Сотні

Уперше Небесною сотнею полеглих учасників акцій протесту назвала
поетеса Тетяна Домашенко у вірші «Небесна сотня воїнів Майдану», який вона
написала 21 лютого 2014 року.
21 лютого 2014 року офіційна влада України юридично визнала жертвами
загиблих мітингувальників Майдану. Цього дня на Майдані відбулося
прощання із загиблими повстанцями, яких у жалобних промовах назвали
«Небесною сотнею». Під час прощання з загиблими лунала жалобна пісня
«Плине кача…», яка стала українським народним реквіємом.
День Героїв Небесної Сотні
Пам'ятний День Героїв Небесної Сотні відзначається 20 лютого. Його
встановлено указом Президента України Петра Порошенка № 69/2015 «Про
вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв
Небесної Сотні» від 11 лютого 2015 року «з метою увічнення великої людської,
громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості
громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідного вшанування
подвигу Героїв Небесної Сотні, 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»
Сумний список Небесної Сотні відкрився 22 січня 2014 року, коли від
вогнепальних поранень під час сутичок у центрі столиці загинули активісти
Майдану Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. Того ж дня в лісі під Києвом
було знайдено тіло зі слідами тортур активіста Юрія Вербицького. До 18
лютого 2014 року вже налічувалось 9 загиблих. З 18 по 21 лютого на Майдані
загинуло найбільше людей – 84 герої, після 21 лютого – ще 18.
Окрім українців, жертвами режиму Януковича стали білоруси, вірмени
та грузини. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську Незалежність –
до Небесної Сотні. 104-м Героя Небесної Сотні Президент України Петро
Порошенко посмертно присвоїв звання Героїв України, а троє іноземців
(громадянин Білорусі Михайло Жизневський, Грузії – Зураб Хурція і Давид
Кіпіані) посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні.

«Територія гідності»
У березні 2014 року було анонсовано проведення міжнародного
відкритого конкурсу на концепцію оновленого громадського простору ядра
міста Києва із матеріалізацією подій революції гідності, який згодом отримав
назву «Територія гідності». Конкурс тривав протягом року, а його результати
були оголошені 16 червня 2015. Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів
України, у 2016 році заплановано утворити державний заклад «Меморіальний
комплекс Героїв Небесної Сотні — Музей Гідності», і віднести його до сфери
управління Українському інституту національної пам'яті
Орден Героїв Небесної Сотні
26 червня 2014 Президентом України було ініційовано заснування нової
державної нагороди — Орден Героїв Небесної Сотні[169]. 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.
Впродовж місяця було розроблено статут і малюнок Ордена, і 6 серпня
2014 року Кабінет Міністрів України схвалив проект Указу Президента України
«Про Орден Небесної Сотні», Статут та малюнок Ордену Героїв Небесної
Сотні. Указ Президента вийшов двома місяцями пізніше — 3 листопада 2014
року. Станом на 16 лютого 2018 року орденом Героїв Небесної Сотні
нагороджені 4 особи.
Жизневський Михайло Михайлович (27 листопада 2014, посмертно) —
Білорусь
Кіпіані Давид (27 листопада 2014, посмертно) — Грузія
Хурція Зураб (27 листопада 2014, посмертно) — Грузія
Більчук Тарас Миколайович (16 лютого 2018, посмертно) — Україна

Упродовж 17-25 лютого у Львові відбудуться заходи вшанування
пам’яті Героїв Небесної сотні. Всі заходи мають на меті ще раз закцентувати
на важливості тих подій і тих людей, які віддали найцінніше. Події матимуть
декілька блоків. Запрошуємо всіх поширювати інформацію про заходи,
долучатися і приходити, щоби пам’ятати про подвиг Героїв
Як повідомили у прес-службі ЛМР, масштабний вечірній захід зі світловими
променями відбувсяся 18 лютого о 18:00 на Меморіалі пам’яті Героїв Небесної
сотні.
У Львові відбудуться такі заходи:
18 лютого (вівторок) о 15:00 на Меморіалі пам’яті Героїв Небесної сотні
відбудеться тиха акція «Ангели пам’яті». Родини Героїв та школярі
розвішуватимуть на меморіалі символічні паперові витинанки у вигляді ангелів.
18 лютого (вівторок) о 18:00 на меморіалі пам’яті Героїв Небесної сотні
відбудеться масштабний захід «Небесну сотню Господи прийми». Програма
заходу: 17.30 — збір учасників (родини Героїв, студенти, духовенство,
громадські та ветеранські організації, представники влади міста й області). Діти
Героїв Небесної сотні зачитають імена загиблих, відбудеться засвічення 20
променів позаду стели. Відбудеться поминальна панахида, запалення лампадок,
виконання пісень.
19 лютого (середа) о 18:00 у Центрі Шептицького організовують показ фільму
Крістіана Зайделя «Небесна сотня» для аудиторії студентського віку з
подальшим обговоренням ситуації в країні, розслідування злочинів зі сторони
влади під час подій Революції Гідності. Захід передбачає участь членів родин
Небесної сотні та учасників Майдану.
20 лютого (четвер) орієнтовно о 12:00 на меморіалі пам’яті Героїв Небесної
сотні відбудеться вшанування пам’яті Героїв. Покладання квітів та спільна
молитва. За участі усіх охочих.
20 лютого (четвер) відбудеться «тиха хода пам’яті» студентів та викладачів
ЛНУ імені Івана Франка
25 лютого (вівторок) о 15:00 у клубі «Пікассо» проведуть меморіальний турнір
ім. Небесної сотні з інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?». Учасниками турніру
стануть команди зі шкіл Львова та Львівщини. Орієнтовна кількість — 20 шкіл
(120 учнів).

Окрім того, в стінах ратуші розміщена фотовиставка «Майдан 2014. Люди та
події». В експозиції представлені роботи київського фотографа Володимира
Кліщевського. Експозиція складається з 90 світлин формату А3 на пінокартоні.
Вона триває вже від середини січня і буде представлена ще до кінця лютого
2020 року. Частина фотовиставки розміщена на 4-му поверсі будівлі. Деякі
світлини експонують на 2-му поверсі ратуші.
Зверніть УВАГУ! на
Сайт-меморіал пам’яті загиблих Героїв Революції Гідності в Україні
зими 2013 – 2014 років
Циклова комісія викладачів
гуманітарної та соціально-економічної підготовки

