
Студентська онлайн-конференція  

«Тільки щоб недаремно злетіла Сотня у небо…» 
20 лютого в Україні згідно з Указом Президента щорічно відзначають День Героїв Небесної Сотні . 

Цього дня вшановуємо пам’ять про тих громадян, завдяки яким змінено перебіг історії нашої держави. Вони віддали 

своє життя під час подій Революції Гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року), захищаючи ідеали демократії, 

обстоюючи права та свободи людини, європейське майбутнє України.   

Сумний список Небесної Сотні почав складатися 22 січня 2014 

року, коли від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі столиці 

загинули активісти Майдану вірменин Сергій Нігоян та білорус Михайло 

Жизневський. Того ж дня в лісі під Києвом було знайдено тіло львів'янина 

Юрія Вербицького зі слідами тортур. У період із 18 до 20 лютого загинуло 

та отримало травми та смертельні поранення найбільше протестувальників 

– 80 осіб: 20 – 18 лютого, 12 – 19 лютого, 48 – 20 лютого. Після 20 лютого – 

ще 20. Усі вони ввійшли до пантеону борців за незалежність України. 

На Майдані пліч-о-пліч стали українці і євреї, росіяни та вірмени, грузини і білоруси. Їх об'єднала українська земля та 

бажання жити у вільній країні.  

Студентську конференцію на тему «Тільки щоб недаремно злетіла Сотня у небо…» провели під час відкритої онлайн-

виховної викладачі Валентина МЕФОДОВСЬКА та Євгена СКРИПНИК, Валентина БІДНА із студентами М13 і М12 

СТН груп, на якій були також присутні студенти інших груп, батьки студентів, викладачі коледжу. 

Студенти коледжу також прийняли участь у Всесвітній «тихій» акції 

«Ангели пам'яті» із вшанування Героїв Небесної Сотні і усього 

Небесного воїнства.  

20 лютого 2014 року стало не просто датою чергової офіційної події в 

календарі, а своєрідною точкою неповернення до пострадянської 

моделі відносин між владою та суспільством, до старих корупційних 

схем і також маркером протидії багатовекторності, тобто, власне 

кажучи, проросійської спрямованості, у зовнішньополітичному курсі. 

Адже за все це не просто стояли люди на Майдані, за це заплачено 



дуже велику ціну… Задля утвердження свободи та демократії Герої Небесної Сотні пожертвували собою й цим змінили 

перебіг історії нашої держави.  

Сьогодні Україна переживає тяжкі випробування. Здригається українська земля, міста і села  від ракетних та  

гарматних пострілів, кулеметних черг, розривів мін. Знову гинуть на злеті молоді і сильні, вірні сини України…  Як 

боляче стискається серце від того, що наша ненька – Україна знову у вогні і стражданні… 

І кожен з нас бажає одного: щоб над нашою рідною Україною було мирне небо. Таке безмежне і високе! І щоб кожен міг 

здійснити свій злет у вільній, щасливій, квітучій країні – Україні, яку щиро любимо і якою безмежно пишаємося! 

В  умовах війни на сході України маємо частіше згадувати доленосні події, які стали символом боротьби за свободу та 

гідність. Майдан перестав бути назвою місцевості. Він став символом Свободи. 

Революція Гідності засвідчила: українці не просто обрали шлях до Європи, а й готові за нього боротися, відстоюючи 

власні права та свободи. У світі Україну почали сприймати як державу з власною самобутністю, історією та гідністю, 

здатну захистити свій суверенітет.  


