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Про підсумки вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні у 2023 році 

На виконання  Указу Президента України від 11 лютого 2015 року № 69/2015 «Про 

вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної 

Сотні», розпорядження голови облдержадміністрації від 06 лютого  2019 року № 97  «Про 

увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні», наказу по НВК «ШЕЛ» від 15.02.2023 року № 43-о 

«Про вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні у 2023 році», 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, у НВК «ШЕЛ» проведено цикл заходів виховного впливу на учнів 

навчальних груп під назвою «Янголи Небесної Чоти» з 17 лютого 2023 року по 20 лютого 2023 

року. 

20 лютого Україна вшановує пам’ять Героїв Небесної Сотні! Героїв, які ціною власного 

життя захищали ідеали демократії, відстоювали права та свободи громадян, європейське 

майбутнє України. Саме в цей день 7 років тому на Майдані загинуло найбільше активістів 

Революції Гідності. Ранок 20.02.2023 року у НВК «ШЕЛ» розпочато з підняття прапора 

України учасниками РУС НВК «ШЕЛ», виконання державного Гімну України усіма 

учасниками освітнього процесу та хвилини мовчання за полеглими героями.  

Кураторами навчальних груп проведено тематичні виховні години  до Дня вшанування 

подвигу Героїв Небесної Сотні «Янголи Небесної Чоти», на яких кураторами  закцентовано 

увагу на такі питання: 

- у чому саме вважаємо/вбачаємо подвиг Героїв Небесної Сотні?; 

- за що боролися Герої Небесної Сотні?; 

- чому ми називаємо їх Героями?; 

- що вкладаємо в сенс понять “Героїзм”, “Патріотизм”? 

Кураторами також наголошено, що Героями Небесної Сотні стали прості люди з 

непростими думками і нестандартним мисленням, але таким, яке прагне українства та 

європейських ідеалів людськості. Завдяки цим людям Україна сьогодні продовжує боротьбу 

за свою самостійність і незалежність.  

Яковенко Н.П., педагогом-організатором, при сприянні РУС НВК «ШЕЛ» оформлено 

рекреацію «Янголи Небесної Чоти», на якій розміщено світлини Героїв Небесної Сотні, а 

також фотографії, які висвітлюють події на майдані 2013-2014 років. Учні навчальних груп 

мали змогу прочитати інформацію з світлин та ознайомитись із особистостями загиблих героїв 

з інформації рекреації та спеціально створеної презентації. Презентацію створили 

представники 8 і 1 навчальних груп. Експонатами рекреації стали наступні: картина «Крила 

Ангела» виконана Каріною Яцурою, ученицею 21 групи; вірші про події Революції Гідності 

та Героїв Небесної Сотні, написані учнями груп; військова форма і бронежилет, що 

символізують незламність переконань та стійкість хлопців, які без навиків боротьби боронили 

дерев’яними  щитами себе та інших учасників революції; паперові ангелики, що символізують 

душі Героїв Небесної Сотні. Представниками прес-центру РУС випущено стіннівку «Герої не 

вмирають доки пам'ять про них жива». Пропонована експозиція дала змогу глибше 

ознайомити учнів НВК « ШЕЛ» з історичним значенням цієї події та відтворити в пам’яті події 

Майдану.  



20.02.2023 року   Савою І.С., куратором 11 групи, проведено відкритий виховний захід 

для учнів 21, 7б, 1 навчальних груп  «Героям Небесної Сотні присвячується…». У дописі про 

захід читаємо: «Хто ж вони справжні патріоти і герої?  Хто ті люди, які віддали найдорожче, 

що має кожен з нас – своє життя? Вони гинули на вулицях Києва, на барикадах Майдану. 

Гинуть за честь, гідність, волю українців, за свою Батьківщину. Ось вони перед вами, юні 

ангели Небесної Сотні…Дивлячись в їхні очі, я беру на себе відповідальність змінити себе і 

свою країну на краще», - такими словами завершено вечір пам’яті. Заходом охоплено 71 особу. 

Врублевською А.П., вчителем мистецтва, проведено майстер-клас з виготовлення 

янголів, який передував проведенню тихої акції «Ангели пам’яті». Розвішуючи в доступних 

локаціях янголів, учасники акції привертають увагу та нагадують про велику жертву Небесної 

Сотні, про Героїв сьогодення, які віддали високу ціну за нашу незалежність та свободу.  

Олексів М.О., психологом, у 6А та 6Б навчальних групах проведено майстер-клас у 

рамках щорічної тихої акції "Ангели пам'яті" до Дня Героїв Небесної Сотні, де учнями 

зображено Героїв в образі ангелів. Герої зараз на небесах і саме ангел розкриває цю тему 

найкраще. До речі, учнями зображено ангелів, які тримають та оберігають Україну.  До акції 

долучилось 58 учнів.  

Яковенко Н.П., вчителем історії, з метою ознайомлення учнів 6А та 6Б груп з історичною 

подією, виховання патріотизму і любові до рідного краю та його історії, організовано перегляд 

документального фільму «Небесна сотня. Зима, що нас змінила» з подальшим аналізом та 

обговоренням. Вчителем проведено роботу в групах, використано технології mindmap, 

brainstorming, box of ideas для розгляду, обговорення, аналізу подій 2013-2014 років. 

Діяльністю охоплено 58 учнів.  

Зворською М.М., вчителем історії, також організовано перегляд документального 

фільму «Небесна сотня. Зима, що нас змінила» для учнів 21 групи. Вчителем проведено дебати 

щодо наслідків та гіпотетичного розвитку подій, уникнення певних ситуацій, сказаних слів чи 

виконаних вчинків з учнями групи. Діяльністю охоплено 17 учнів.  

З метою збереження та донесення до сучасного покоління об’єктивної інформації про 

доленосні події в Україні XXI століття,  розвитку національно - патріотичного виховання 

учнівської молоді НВК «ШЕЛ», віддання належної шани патріотизму і мужності громадян, які 

восени 2004 року та у листопаді 2013 року – лютому 2014 року постали на захист 

демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів 

держави та її європейського вибору, до Дня вшанування  подвигу Героїв  Небесної  Сотні  у 

2023 році Давидович І.Б., вчителем англійської мови, та учнями 8 і 1 навчальних груп 

організовано покладання квітів  до Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Вчителем та учнями 

промовлено молитву, прикріплено паперових ангелів до пам’ятника, запалено свічку пам’яті.   

До Дня вшанування  подвигу Героїв  Небесної  Сотні  у 2023 році  в бібліотеці НВК 

«ШЕЛ» оформлено книжкову виставку: «Розстріляні мрії» та проведено огляд представленої 

літератури. Також отцем Єджідіо з учнями 6-7 навчальних груп проведено бесіди на морально-

етичну тематику стосовно тлумачення понять «жертовність», «відвага», «страх», «готовність 

вмерти», «відчайдушність», «батьківщина», «вбивство» з позиції релігії.  

Представниками РУС проведено круглий стіл «Про тих, що поклали життя за майбутнє 

твоє». Учні старших груп розповідали молодшим за допомогою слайдової презентації та 

світлин про події Майдану та окремих Героїв з числа Небесної Сотні. Ця діяльність 

передбачала співпрацю та єднання поколінь. Заходом охоплено 24 учні.  

Враховуючи вищевикладене,  

Н А К А З У Ю: 

1. Відзначити належний організаційний та методичний рівень проведення заходів 

вшанування  подвигу Героїв  Небесної  Сотні  у 2023 році.  

2. Бурак З.Є., Яковенко Н.П., педагогам-організаторам:  



2.1. і надалі проводити роботу з пропаганди національно-патріотичного виховання в 

колі учнівської молоді НВК «ШЕЛ»;       

2.2. активізувати роботу по залученню представників батьківської громади, ГО, БО до 

заходів національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання; 

2.3. сприяти формуванню ключових компетентностей, необхідних для успішної 

життєдіяльності, а саме: інформаційно-комунікаційна компетентність, 

громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, 

справедливості, рівності, прав людини.        

3. Кураторам навчальних груп та вчителям-предметникам: 

3.1. продовжувати роботу з питань виховання учнів на загальнолюдських соціально-

політичних (патріотизм, свобода, демократія) та морально-етичних (гідність, 

справедливість, повага до себе та інших людей) цінностях;  

3.2. використовувати педагогічні можливості для формування вміння правильно 

висловлювати власні оціночні судження щодо чинників формування 

громадянського суспільства в незалежній Україні. 

3.3. залучати до проведення уроків та виховних годин істориків, політологів, 

соціологів, викладачів історичних факультетів ВНЗ міста з метою глибшого 

розуміння причинно-наслідкових зв’язків історичних процесів України.    

4. Контроль за виконанням наказу покласти на Врублевську А.П., заступника директора з 

навчально-виховної роботи.                                           

                                                                                                                                                                  

Директорка                                                                   Іванна КУТЕЛЬМАХ 
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