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присвячена пам’яті Героїв Майдану.  

     Довідка має за мету нагадати всім про минулу 

кроваву зиму, допомогти розібратися в собі, у своїх 

мотиваціях і замислитися над нашим майбутнім.  

На початку подано короткий зміст тих подій  , а потім 

книги які є у районній бібліотеці, список офіційних 

документів, статей із періодичних видань та Інтернет-

ресурси.  

 Рекомендовано всім, кому не байдужа доля України. 
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освітянам у їхній роботі та читачам . 
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Герої такі не вмирають, 

Вони будуть вічно живі. 

Героїв завжди пам’ятають 

На небі й на рідній землі! 

 

Їх назвали Небесною сотнею – українців, якізагинули в 

Києві на Майдані, вулицяхГрушевського та Інститутській. 

Гинули за честь, за волю, за право бути Українцем і за свою 

Батьківщину. Героїчна сотня, зробивши перший крок, 

журавлинимключемполинула у вирійвічності, ставши 

нашими Ангелами-Охоронцями на небі. 

Боротьба українських громадян за свої права, яка одержала 

назву "Євромайдан", а згодом Революція гідності, була 

наймасштабнішою подією в новітній історії України і 

логічним продовженням обстоювання прав людини та 

громадянина. 

Україна не раз піднімалася з колін. Побита і ціла в ранах, та 

нездоланна для ворогів своїх, вона йшла ворогу під кулі, 

щоб захистити всіх своїх дітей. Терновим шляхом дійшла 

Україна до сьогоднішніх днів. 

 



 

21 листопада 2013 року півтори тисячі людей вийшли на 

площу в знак протесту проти того, що проросійський 

президент Віктор Янукович відмовився підписувати 

документ, до якого держава йшла роками: угоду про 

асоційоване членство України в Європейському Союзі. 

Вночі 30 листопада на вулиці продовжували залишатися 

кілька сотень активістів, переважно студентів. Їх жорстоко 

розігнала поліція, в відповідь на що 1 грудня в центр Києва 

з’їхалися сотні тисяч людей. Міліцейське свавілля скликало 

людей, обурених корупцією, узурпацією влади, політикою 

русифікації та зближення з Росією. 

Справжні бої розгорталися в центрі Києва 18-20 лютого на 

вулицях Інститутській, Грушевського, на Європейській 

площі, майдані, у Маріїнському парку! Навколо вибухи, 

стогін, горе. До нас прийшла війна. 

Справжня кровопролитна війна. Нас намагалися винищити 

за бажання мати людську гідність і самим обирати своє  

 

 

життя. Настав той час, коли кожен українець мав зробити 

вибір: або ти станеш рабом, або будеш вільною людиною і 

житимеш у вільній державі. 

 

Ми ж не злякаймось! Гордо і сміло 

Стяг піднесемо за правеє діло, 

Стяг боротьби за свободу народу, 

Щоб панували скрізь воля та згода! 

 

Та люди на Майдані не здавалися. Співали Гімн. Зі сцени 

лунали молитви, патріотичні пісні. 

 

В лави ставаймо, стяг піднімаймо, 



Хай лине грізно могутній наш спів, 

Гордо і сміло за правеє діло 

Вдаримо разом на всіх ворогів! 

Станьмо ж до бою, не згинуть ніколи 

Ті, що поляжуть за щастя людей, 

Ті, що життя віддадуть задля волі, 

Ті, що у тюрми підуть з-за ідей! 

 

Євроінтеграційні гасла дали безперервному мітингу назву 

Євромайдан. Перетворившись на проект повного оновлення 

державної системи, він отримав назву Революція гідності. 

Люди вимагали покарати винних у погромі мітингарів. 

 

Після жорстокого побиття молоді спецпідрозділами 

силовиків на головній площі Києва – майдані Незалежності, 

протестний рух перетворився на тривалу кампанію 

громадянської непокори владному режиму, корупції та 

порушенням прав людини. 

Палає Київ у вогні, 

горять сталеві БТРи 

там на межі-передовій, 

народ боронять волонтери. 



Палають шини і серця, 

ніхто не хоче помирати, 

Перед екраном матері 

і там, і там їхні солдати.. 

Там у шоломі зі щитом, 

стоїть з Франківщини хлопчина, 

з червоним на грудях хрестом, 

поранених несе дівчина. 

Стоїть із Харкова Андрій, 

Сашко тримає оборону, 

він тут вже 48 днів, 

як сам приїхав з Краснодону. 

Ось знову хвиля йде атак, 

усе змітають водомети, 

морозно трошки: «-2», 

горять позаду вже намети… 

Всіх щільно взяли у кільце, здається ОСЬ (!) 

наш дух зламають. Та хтось із права затягнув, 

народний гімн усі співають. 

Тримати крепко треба щит, 

бо там позаду наші діти, 

батьки стоять і матері, 

нема куди нам відступити. 

Лунає вибух поруч десь, 

то світло-шумова граната 

По ліву сторону, під щит, 

знову граната залітає, 

і мій колега «екстреміст», 

на неї стрімко так, лягає! 

Та, що ж ти робиш брате мій?! 

Знімаю з нього «балаклаву», 

лице криваве, очі, біль… 

Дівочі коси розгортаю… 

Та, що ж це люди за війна? 



Де бій приймають ненависний, 

ті хто міцний бронежилет, 

вибрав сьогодні, ніж намисто. 

Хто замість плаття, мов на бал, 

вже надіває «балаклави» 

і так хоробро за щитом, 

стоїть під натиском навали? 

Ви й досі кажете, що ми, 

стоїм тут всі за якісь гроші? 

А може й в морзі хлопчаки, 

лежать за гроші теж хороші? 

А може й це мале дівча, 

якому вже добу не спиться, 

стоїть бо радісно їй жить, 

під панським катом і молиться? (c). 

Коли Герої в передсмертний крок, 

Так віддано цю волю здобували, 

Свідомо вбивці, тиснучи курок, 

У пекло свої душі віддавали 

Режим стріляє в потилиці й спини, 

Убивають людей мисливські гвинтівки. 

А все, що ми можем – палити шини. 

Україна бере початок з бруківки. 

Цвітуть на Майдані смерті тюльпани, 

Тріпочуть на вітрі криваві знамена, 

Вогонь облизує трупи і рани. 

Україна бере початок із мене. 

Ріки крові уже течуть. 

На країні – вогненний шов. 

Дзвони дзвонять – щоб ти почув. 

Дзвони дзвонять – щоб ти пішов. 

Тисячі поранених і майже 100 людей було вбито 

снайперами та бійцями спецпідрозділів міліції. Серед них – 

науковці, викладачі, студенти, вчителі, художники, 



архітектори, театральні режисери, громадські активісти. 

Кров цих людей стала вироком для злочинної диктатури. Ця 

«Небесна Сотня» своїм життям викупили свободу для 

мільйонів українців і 

дає шанс збудувати нову демократичну правову державу. 

Безсмертні душі вбитих і закатованих відійшли у небеса, 

але вони вічно житимуть в народній пам’яті бо «Герої не 

вмирають!» 

 

Післядвохмісяцівмирнихпротестівпідтримкамітингувальник

івзростала. Замість того, щоб мирно врегулюватиситуацію, 

18 лютого тодішнявлада на чолі з президентом Януковичем 

віддалазлочинний наказ застосуватизброю і зробити 

«зачистку» Майдану, застосовуючиводомети, 

бронетранспортери і вогнепальнузброю. Події у Києві 18-20 

лютого стали фінальним і 

найбільшдраматичниметапомреволюції. 

 

Кампанії солідарності та підтримки українських мітингарів 

пройшли у понад 20 країнах. Найбільші відбулися у різних 

містах Канади, США, Німеччини, Польщі, Великобританії, 

Італії та Франції. Місцеві активісти влаштовували акції 

протесту в Австрії, Австралії, Бельгії, Грузії, Естонії, 

Іспанії, Португалії, Литві, Норвегії, Швеції, Чехії та 

багатьох інших країнах світу.     

На 61-ий день Майдану на місці протестів застрелено 

перших двох активістів.22 січня 2014 року перші загиблі : 

Михайло Жізневський і Сергій Нагонян. На той час уже 

було двоє загиблих за межами місць протистояння. 



 

 

Ще рівно місяць влада намагатиметься зачистити центр 

міста від протестувальників.  



Вони йшли голіруч проти озброєних вишколених 

беркутівців. А у них під ногами зривалися світло-шумові 

гранати, довкола свистіли кулі.  Бійці спецпідрозділу 

«Беркут» застосували спецзасоби, декого розстрілювали 

впритул, захоплювали і добивали поранених. 

На що мітингувальники «відповіли» камінням, бруківкою, 

яку розбирали прямо з-під ніг, петардами, та «коктейлями 

Молотова». Із засобів оборони у мітингувальників були 

тільки саморобні дерев’яні щити,  дерев’яні палиці, 



барикади, створені з підручних матеріалів  та палаючі 

автомобільні шини і  їдкий дим, що густою хмарою оповив 

серце України – Київ.. 

 

 

Неофіційний гімн «Небесної Сотні».  

Пливекача по Тисині 

Пливекача по Тисині, 

Ой, пливекача по Тисині. 

Мамко моя, не лай мені, 

Мамко моя, не лай мені. 

Залаєш ми в злу годину, 

Ой, залаєш ми в злу годину. 

Сам не знаю, де погину, 

Сам не знаю, де погину. 

Погину я в чужім краю, 

Погину я в чужім краю. 



Хто ж ми буде брати яму? 

Хто ж ми буде брати яму? 

Виберутмічужі люде, 

Ой виберутмічужі люде, 

Ци не жаль ти, мамко, буде? 

Ой, ци не жаль ти, мамко, буде? 

Ой, як же мені, синку, не жаль? 

Як же мені, синку, не жаль? 

Ти на моїмсерцю лежав, 

Ти на моїмсерцю лежав. 

Пливекача по Тисині, 

Ой, пливекача по Тисині. 

Мамко моя, Мамко моя, не лай мені, 

Мамко моя, не лай мені. 

Пливекача по Тисині // 

Урядовийкур’єр.- 2014.- 1 

бер.- С. 17.  

 Аж у ніч на 22 лютого 2014 року президент Янукович 

чартерним рейсом втік у Росію. Офіційно встановлено 108 

жертв Революції гідності. Більшість героїв “Небесної сотні” 

померли від вогнепальних поранень 20 лютого 2014 року. 

Тактично Євромайдан домігся втечі президента-диктатора, 

відставки уряду. Після виборів Україна обрала 

європейський вектор розвитку - стала асоційованим членом 

ЄС, громадяни отримали право безвізового в’їзду в 

Євросоюз, внаслідок Зони вільної торгівлі з ЄС товарообіг 

із країнами Європи стало зростає. 

Стратегічно - країна повернулася спиною до свого 

минулого, “тюрми народів”, як у нас називали по-



народному Радянський Союз, і стала лицем до 

цивілізованих держав. 

Прем'єр-міністр Бельгії Гі Вергофстадт назвав Євромайдан 

найбільшою проєвропейською демонстрацією в історії ЄС. 

Це найтриваліший мітинг останнього часу. Безперервно 

простояв 92 доби. Для порівняння, 1989 року маніфестації з 

повалення комуністичного режиму в Чехії та Словаччині 

тривали 42 дні. В Румунії, які закінчилися самосудом і 

стратою диктатора, 11 днів. 

Сукупність подій і зусиль, які стали основою для 

виникнення феномена Євромайдану, не мають сьогодні 

однозначного тлумачення й оцінки, але безумовно можна 

констатувати: цей Майдан став епіцентром кардинальних 

змін у країні. А зважаючи на її географічне розташування та 

зовнішні політичні процеси, можливо, й у регіоні. Він 

запустив процес не лише трансформації політичної сцени, а 

й соціальних і культурних перетворень. Наслідки цього 

вибуху гніву та сплеску гідності, що вивільнили колосальну 

суспільну енергію, даватимуться взнаки не одне десятиліття 

як у геополітичному вимірі, так і у внутрішніх соціально-

політичних відносинах. 

Вихід людей на вулиці в листопаді 2013 року після відмови 

уряду підписати угоду про асоціацію з Європейським 

Союзом більшість експертів визначають як цивілізаційний 

вибір. Продовження громадських протестів і 

самоорганізація суспільства у відповідь на тиск із боку 

держави та єднання громадян для захисту України від 

військової агресії на сході свідчать про надзвичайну 

важливість цього вибору. 

Три місяці тисячі людей жили на площі столиці. Вільний 

час і творча енергія не могли не спрямуватись у дієві 

товариства та цінні проекти. Майдан обріс громадськими 



ініціативами, десятки з яких діють і розвиваються досі. 

Майданівські волонтери створили загальнодержавні 

волонтерські організації та благодійні фонди. Вільний 

універститет Майдану вже пропонує курси безкоштовних 

відеолекцій у 30 темах. Об’єднання дипломатів “Майдан 

закордонних справ” стало впливовим дорадчим 

майданчиком у царині міжнародних відносин. Багато членів 

імпровізованих охоронних груп “Самооборони Майдану” 

зголосилися добровольцями, коли після Майдану Росія 

зазіхнула на українські території. Деякі сотні 

централізовано влились у Збройні сили України. 

“Канцелярська сотня” почала зі складання докупи 

понищених документів із резиденції екс-президента, а зараз 

заради гласності й нагляду оцифровує мільйони декларацій 

чиновників. Гурт кінорежисерів Babylon`13 - зняли понад 

півтори сотні спершу короткометражних, а згодом і 

повноформатних, документальних фільмів. Тепер фіксують 

життя постмайданної країни. В розгар революції витало 

розуміння історичної ваги подій. Відразу дві ініціативи 

зловили в майданівському повітрі розуміння, що треба 

збирати артефакти для нащадків. Називалися вони “Музей 

Свободи” та “Музей Майдану”. Їхня спільна робота 

вилилась у створення Національного меморіального 

комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Революції 

Гідності. 

Революція Гідності виявилася надзвичайно 

трансформаційним і драматичним рухом для України, що 

призвів до загибелі 107 учасників акції протесту, названих 

"Небесною сотнею", втечі корумпованого президента та 

його уряду, анексії Криму Росією та початку війни на 

Донбасі. 

Майдан став також вирішальним кроком у процесі де-

совєтизації України, тривалого і болісного процесу 



трансформації посттоталітарного суспільства та 

спрямування його до демократичного майбутнього. Саме 

перше повністю пострадянське покоління зробило Майдан 

успішним. 

Майдан постав важливою історичною подією, яка глибоко 

вплинула на політику не лише у Європі, але і в глобальному 

масштабі. Він незворотньо спрямував країну на шлях до 

Європи, спричинив війну із сусідньою Росією, призвів до 

відновлення холодної війни між Росією та Заходом, а також 

вплинув на перебіг політичних подій на Близькому Сході та 

в країнах басейну Тихого океану. Майбутні історики та 

політологи напишуть томи із цього питання, досліджуючи 

його під широким кутом зору. 

 …Їхні душі відлетіли у вирій взимку. У вічність. Мабуть, 

плакав добрий сивий Бог, коли Україна закривала очі 

бійцям «Небесної сотні». Вони будуть повертатися лише в 

сни і спогади. «Небесна сотня» стала ангелами, щоб ми 

були людьми. 

 

                     ***************************** 

 

 

 

84(4УКР)6-5 -крАльмужна, Тетяна. 

Україно, будь благословенна / 

Т.Альмужна.-Черкаси : Інтроліга 

ТОР,2015.-84с.  

         У збірці «Україно, будь 

благословенна « автор Тетяна Альмужна з 

м. Жашків об’єднала поетичні твори, в 

яких відображається життя  батьківщини  в 

буремні роки історії, «Революції 



Гідності»,кривавих подій на Донбасі та патріотичні настрої 

української глибинки. Це п’ята книга автора. 

 

84.4УКР Гуменюк Б.І. Блокпост : вірші, 

новели, публіцистика. – К.: Академія, 

2016. –  

335 с. 

У віршах, новелах і публіцистичних 

одкровеннях цієї книжки - пережита 

автором правда Майдану і війни. Так 

бачили, відчували і думали мільйони, а 

тільки він знайшов такі слова. 

 

63.3(4УКР) «Братня» навала: війни Росії 

проти України ХІІ – ХХІ ст. [Текст] / 

Віктор Брехуненко, Володимир 

Ковальчук, Михайло Ковальчук [та ін.]. – 

К.: [б. в.], 2016. – 248с 

У книзі розглядаються численні росій-

сько-українські війни включно з 

Вітчизняною війною українців за незалежність, яка 

розпочалася зі вторгнення російських окупантів в Україну в 

лютому 2014 р. Простежено, що коріння цих війн сягають 

XII ст. Показано, що саме війни як втілення постійних 

агресивних планів Московії / Росії заволодіти українськими 

землями визначали головну вісь російсько-українських 

стосунків. Описано мотиви, визрівання та хронологію війн, 

перебіг військових дій, наслідки війн та їхній вплив на 

українську перспективу 



убезпечити свою відпусткувідприкрихнесподіванок. 

 

84(4УКР)6-4  Базів, В. А. Армагеддон на 

Майдані : роман-реквієм / В. А. Базів. – 

[Київ] : Український пріоритет, 2014. – 

159 с. 

Роман-реквієм «Армагеддон на 

Майдані», в основі якого – реальні події, 

герої й нелюди, - перше художнє вербальне полотно про 

галактичні за своїм масштабом події в Україні, що ввійшли 

у всесвітню історію під священною та магічною 

смислоформою – МАЙДАН. 

 

63.3(4УКР)63  Кідрук М. Небратні 

/Макс Кідрук ;передм.А.Любки.-Харків 

:Книжковий Клуб «Клуб Сімейного 

Дозвілля», 2015.-304с. 

Авторський аналіз відносин України та 

Росії! 

Популярний письменник простежує відносини українського 

і російського народів, починаючи з часів Хмельниччини. 

Автор стверджує, що незалежність та свободу вибору народ 

повинен відстоювати сам, не сподіваючись на чиюсь 

допомогу. 

У творі М. Кідрук роздумує про історію виникнення 

слов`янських мов, русифікацію України, Будапештський 

меморандум 1994 року, газові війни 2004–2009 років, 

захоплення Криму росіянами, «сім`ю» Януковича, майдан 

2013–2014 років, війну на сході України тощо. 



84(4УКР)6-4 - крРудкевич, Марко. Я з 

небесної сотні : повість / Марко 

Рудкевич .-К.: «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-

ГАП»,2015.-182с. 

Герой повісті молодого письменника 

Марка Рудневича чимось нагадує 

селінджерівськогоГолденаКолфілда. 19-

річний студент Макс зі Сміли легко й 

відверто оповідає про своє життя — про 

навчання, однокурсників, родину, про свою кохану дівчину 

Іванку, яка вчиться в Києві, а батьки хочуть відіслати її на 

навчання до Франції... Але стається Майдан, і Макс зі своїм 

другом-однолітком їде до Києва. 

Зрештою, це повість про три вирішальні доби на Майдані. 

Ви згадаєте все, ви ще раз переживете ті тривожні лютневі 

дні і, мабуть, будете плакати, і ще довго пам’ятатимете 

простого хлопця зі щирою душею — Макса зі Сміли... 

63.3.(4УКР)63Стражний, О. Менталітет 

Майдану [Текст] : Хроніка подій – 

свідчення очевидців / О. Стражний. – 

нове вид. – Київ : Дніпро, 2016. – 251 с. 

У цій книзі подано огляд подій, що 

відбувалися в Україні в листопаді 2013 – 

лютому 2014 років. Ретроспектива 

Революції Гідності розгортається на фоні 

голосів її учасників, а також на тлі аналізу схожих 

революцій в інших країнах світу. Розгляд, зроблений не 

просто учасником Руху спротиву, але й психіатром, надає 

фактам неочікуване осмислення. Менталітет Майдану 

виведено в динаміці і суперечностях — він, як організм, 



зароджується, дорослішає, усвідомлює себе і, в решті решт, 

діє. 

Аналізуючи поведінку учасників руху спротиву і 

пересічних громадян, що підтримали або не підтримали 

Майдан, автор робить висновки про те, які саме риси 

української ментальності під час екстремальної ситуації 

виявили себе найбільшою мірою, а які залишилися 

«незадіяними». 

Завершується книга підсумком, яким чином змінилося 

світосприйняття українців після Майдану, і що може чекати 

на Україну в майбутньому 

6.3(4УКР) Филипович Людмила 

Олександрівна Майдан   

Церква/Л.О.Филипович. -К. : Техніка, 

2015.-656с.іл. 

Книга є наслідком моніторингу подій 

зими 2013-2014рр., що відбувалися в 

Україні після непідписання Україною 

угоди про асоціацію з Євросоюзом, 

коли українці вийшли з мирними протестами проти 

політики влади, Фокус зроблений на зборі та аналізі 

інформації про реакцію релігійних організацій України та їх 

лідерів на мирні протестні народні акції та спроби силового 

придушення волевиявлення народу. До збірки увійшли не 

тільки хронологія подій, офіційні документи ВРЦіРО, 

окремих релігійних організацій, звернення та заклики 

релігійних лідерів до народу і до влади, неофіційні 

висловлювання та коментарі звичайних віруючих та їх 

паспортів, але й експертні оцінки політиків, державних 

діячів, а перш за все – релігієзнавців, які покликані 

об’єктивно і неупереджено, позаконфесійно і 



полісвітлоглядно розкрити суть духовного Майдану, зміст 

революції гідності, показати ролдь  релігії і Церкви в 

становленні громадського суспільства та сучасних  

соціально- політичних процесах. 

      Рекомендовано для науковців, державних службовців, 

релігійних лідерів, усіх, хто цікавиться проблемами 

позиціювання Церкви в сучасному світі, її ролі в політичних 

процесах. 
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