
              На варті наших душ – Небесна Сотня 

         В Україні сьогодні – День пам’яті Героїв Небесної Сотні.  Уже минуло 

8  років, а спогади настільки яскраві, наче це було вчора. У День Героїв 

Небесної Сотні ми маємо віддати шану тим, хто пожертвував найціннішим 

заради нашого майбутнього. 

     Студентами ІІ курсу спеціальності «Лікувальна справа» Ковельського 

фахового медичного коледжу було вшановано пам'ять   Героїв Небесної Сотні. 

   Відбулася    година пам’яті   на тему «На варті наших душ – Небесна 

Сотня». Головною метою  було познайомити студентів з короткими 

життєписами деяких героїв Небесної Сотні, розкрити суть подвигу Небесної 

Сотні, ушанувати героїзм українських захисників. 

 

   Подвиг героїв Небесної Сотні має визначне значення для нашої Батьківщини. 

Перш за все, вони віддали своє життя за те, щоб кожен наш новий день був 

сповнений свободи, надії та світла. 

 



    А також  представлена  книжкова виставка «Тільки тим історія 

належить, хто за неї бореться й живе!» В експозиції  представлені книги та  

документи з фонду бібліотеки. Книги та публікації з періодичних видань 

розкажуть  про тих , хто не побоявся  куль і кийків, поклав своє життя за 

рідну Україну, показав всьому світові, що українці ніколи не стануть на 

коліна. 

 
 

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... 

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.. 

Слава Україні! 

Героям Слава! 

(Богдан Пісний “Ангели Майдану”) 



 
Ми Єдина країна! Ми всі прагнемо одного – миру, спокою, міцної і квітучої 

держави та чистого неба над головою. 

 
  Хай палають свічки пам’яті за всіх, хто поклав життя за долю, за волю, за 

незалежність і свободу нашої з вами єдиної України! Герої не вмирають, 

поки живе пам’ять про них! 

  

 

 

 

 

 


