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День Гідності та Свободи відзначається 21 листопада – у день початку подій, які 

стали для України історичними: Помаранчевої революції 2004 року та Революції 

Гідності 2013 року. 

 

1. Історія дня 
 

Україна, 2014-й: «Україна – це територія гідності і свободи. Такими нас зробила не 

одна, а дві революції – наш Майдан 2004-го року, який був Святом Свободи, і Революція 

2013-го року, Революція Гідності. Це був дуже важкий іспит для України, коли українці 

продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи», – зазначив 

глава держави, Петро Порошенко.  

Раніше Указом від 19 листопада 2005 року № 1619/2005, Президент України Віктор 

Ющенко встановив свято — День Свободи. Було запропоновано святкувати це свято 

щорічно, 22 листопада, з метою затвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, 

виховання почуттів національної гідності.  

День Свободи в Україні був затверджений Президентом України Віктором 

Ющенко, враховуючи історичне значення революційних настроїв.  

22 листопада 2004 дата початку «помаранчевої» революції в Україні, компанії 

загальнонаціональних протестів, мітингів, пікетів, страйків і інших акцій громадянської 

непокори проти свавілля влади. Події були організовані та проведені прихильниками 

Віктора Ющенка, основного кандидата від опозиції на президентських виборах у 

листопаді – грудні 2004 року.  

Акція почалася після оголошення Центральною виборчою комісією результатів 

другого туру президентських виборів (у результаті першого визначилися два кандидати – 

Віктор Ющенко і Віктор Янукович), згідно з якими переміг В.Ф. Янукович. Після рішення 

Верховного суду було проведено повторне голосування другого туру, в результаті якого 

президентом України став Віктор Ющенко.  

На жаль, влада, встановлена в Україні на той момент, не змогла реалізувати 

більшості очікувань, покладених на неї українським суспільством.  

Згодом, наступним Президентом України став Віктор Янукович. День Свободи в 

Україні був скасований і об’єднаний з Днем Соборності України Указом від 30 грудня 

2011 №1209 / 2011 «Про відзначення в Україні деяких пам’ятних дат і професійних свят» і 

відзначався з 2012 року – 22 січня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Після подій 2013-го – 2014-го року, революції Гідності і трагедії початку 

неоголошеної війни Росії проти України, окупації «братнім російським народом» 

Кримського півострова і декількох обласних центрів на сході України, відповідно до 



3 
 

Указу Президента України Петра Порошенка № 872/2014 від 13-го листопада 2014-го 

року, з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та 

донесення до сучасного і майбутніх поколінь об’єктивної інформації про доленосні події в 

Україні початку XXI століття, а також віддаючи належне шанування патріотизму і 

мужності громадян, які восени 2004-го року і в листопаді 2013 – лютому 2014 стали на 

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

інтересів Української держави та її європейського вибору, святковий День отримав нове 

дихання. «Встановити в Україні День Гідності та Свободи, який відзначати щорічно 21 

листопада» – йдеться в Указі № 872/2014.  
 

Джерело: https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=306 

 

2. Тематична лінійка до Дня Гідності та Свободи  

Вступне слово учителя 

Президент України Петро Порошенко підписав укази про щорічне відзначення 21 

листопада Дня гідності і свободи, а 22 січня – Дня соборності України. 

Раніше 22-го січня в Україні відзначали День соборності та свободи. 

21 листопада 2013 року уряд України вирішив зупинити підготовку до підписання 

Угоди про асоціацію Україна – ЄС (підписання мало відбутися 28-29 листопада на саміті 

Східного партнерства у Вільнюсі). Пізно ввечері на знак протесту проти такого рішення 

уряду на майдані Незалежності в Києві почали збиратися люди. Народний протест 

розвинувся в національну революцію.  

Революцію було названо Євромайданом, але цей термін передавав її суть тільки до 

ночі з 30 листопада на 1 грудня, коли за наказом українського режиму протестувальників 

розганяв спеціальний підрозділ «Беркут». З цієї ночі Майдан перетворився на 

Єврореволюцію — боротьбу за людську та національну гідність громадян України.  

Дуже вдало сказано, що, шукаючи Європу, ми знайшли Україну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Єдиний символ Революції гідності – прапор України. Єдиний духовний помічник – 

національний гімн. 
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Революція відбулася не лише в політичному житті країни. Вона відбулась у нас 

самих, у нашій свідомості. «Україна – це територія гідності і свободи.  

Указ Президента України № 872/2014 «Про День Гідності та Свободи». 

 

ПІСНЯ – ОБИРАЙ СВОБОДУ! 

 

– Минув один рік із того моменту, як загинули вони – герої, яких народила 

революція Майдану. Чим була революція для кожного з нас? Для когось прогулянкою, для 

когось війною. Але в першу чергу Майдан став випробуванням на цінність 

особистості людини, виміром людськості та гідності. 

 

«Це революція гідності», якось сказав зі сцени Майдану Олег Тягнибок. 

 

– Гідність за визначенням, – це поняття моральної свідомості, яка виражає 

уявлення про цінність усякої людини, як моральної особистості, а також категорія етики, 

яка означає особливе моральне ставлення людини до самої себе, і ставлення до неї з боку 

суспільства, у якому визнається цінність особистості. 

 

– Поняття гідності вживається в законодавствах багатьох країн та в міжнародному 

праві, зокрема, у Цивільному кодексі:  

гідність визнано особистим немайновим благом, 201-ша стаття;  

задекларовано право на повагу і недоторканність «гідності та честі» фізичних осіб, 

пункти 1, 2 297-ї статті; зафіксовано право фізичних осіб звернутися до суду з позовом 

про захист їх гідності та честі, третій пункт 297-ї статті;  

приниження честі та гідності фізичної особи визнано моральною шкодою, яка 

підлягає відшкодуванню, 23-тя стаття. 

 

– Я жодного разу не чув, щоб хтось із простих громадян зміг захистити свою 

гідність у суді. 

 

– Що таке гідність. Чи бачили ми її? Чи маємо ми її? 

 

– Революція 2013–2014 років, на моє переконання, це не протистояння Заходу й 

Сходу, не протистояння України й РФ – це протистояння між тими, хто має гідність, і 

тими, хто не тільки не має її, а й взагалі не розуміє, що це означає. 

 

Тільки той, хто має гідність, може знайти в собі сили робити те, що вважає за 

потрібне, незважаючи на страх. Страх померти. 

 

–Я бачила гідність в очах жінок, що відправляли своїх чоловіків у ніч на Майдан і 

плакали, бо відпускати страшно, а не відпустити ще страшніше. Бо як потім поважати 

чоловіка, котрий спить удома тоді, коли інші боронять свободу? Ми бачимо матерів, 

жінок, коханих, які відпускають своїх чоловіків на захист України. Ми бачимо жінок, які 

воюють. Ми бачимо волонтерів, які, завдяки своїм зусиллям, при підтримці народу, всього 

світу створили армію України, якої уже майже не було. Ми бачимо робітників заводів, які 

цілодобово ремонтують, створюють нове озброєння. Ми бачимо наших учених, медиків, 

артистів, які теж захищають свій народ. Ми теж своїми листами, малюнками, благодійною 

допомогою робимо усе можливе для збереження , відвойовування миру. 

 

Але я не бачив гідності в тих, хто, сидячи вдома, казав: «А, нічого не зміниться, все 

куплено, все прораховано, все вирішено за нас, навіщо витрачати сили?»  
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–Я бачив гідність у волонтерах-медиках, що виносили поранених під кулями Але я 

не бачив гідності в тих представниках «правоохоронних» органів, котрі прицільно 

стріляли в Червоний Хрест. 

 

–Я бачив гідність в очах хлопців, що без бронежилетів, у пластикових касках, 

прикриті самими тільки дерев'яними щитами, захищали барикади на Інститутській, 

Європейській, Прорізній. Хто, ризикуючи, лягав на залізничну колію, щоб не пустити 

війська в Київ. 

 

І я не бачив гідності в тих, хто маючи на руці годинник за 600.000 доларів США, 

платив по 200 гривень тітушкам, що пробивали голови молотками захисникам демократії 

в Україні. 

 

–Я бачив гідність у людях, котрі, незважаючи на мороз і блоковане метро, несли 

їжу й медикаменти на Майдан і шпиталі. Я бачив гідність українського офіцера, котрий 

беззбройний ішов на озброєних окупантів.  

 

–Я бачив гідність журналістів і операторів на Майдані.  

 

–Я бачив гідність кримських мусульман, котрі запропонували православним 

українського патріархату правити служби в своїх мечетях, я бачив гідність у священиках, 

які повернули мені віру в те, що Церква може бути разом з народом. 

 

– Що є негідно? 

 

Негідно – роздягати людину на морозі. 

Негідно – викрадати людей із лікарень, вивозити в ліс і катувати. 

Негідно – убивати людей тільки тому, що вони спілкуються державною мовою й 

носять на собі символіку країни, у якій проживають.  

Негідно – зневажати народ, частиною якого є ти. Подумай про це. 

Україна заплатила і продовжує платити надзвичайно високу ціну за те, щоб 

Гідність була першою із чеснот українців, нашої політичної еліти.  

 

Я пишаюсь тобою, мій рідний народе,  

Бо заради Вкраїни, за гідність й свободу,  

Прості люди безстрашно опліч устали,  

Проти звірства і хамства влади повстали. 

 

Вони кулі ловили палкими серцями,  

І посмертно для інших стали взірцями,  

Зупиняли автівки та потяги тілом,  

Вголос думку народу сказати посміли!!!  

Слава нашим героям – небесної сотні! 

Слава тим, хто країну з пітьми та безодні  

Своїм прикладом зрушив у напрямку світла,  

Шанс для здійснення мрій надав заповітних!  

 

Українці, прошу вас, не дайте зламати  

Свою гідність і честь, не дайте топтати  

Своє прагнення жити достойно в державі,  

В пам’ять тих, хто загинув. Вічна їм слава! 
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Для чого люди вийшли на майдан?  

Що їхні сонні душі розбудило? 

Розвіявся густий-густий туман, 

Що прикривав всю правду так грайливо… 

 

Для чого мерзнем, нащо стоїмо? 

Бо хочем Україну ми підняти! 

ЇЇ «Європою» ми гордо назвемо 

Бо вона гідна статус такий мати. 

 

У всіх містах великих і малих, 

У всіх куточках неньки України 

Всі люди, всі від юних до старих 

Пророчать позитивні й стрімкі зміни. 

 

Тож не сидіть тихенько в стороні, 

Не будьте ви до цих подій байдужі! 

Бо знайте, ви сьогодні не одні!  

А разом ми нестримні й справді дужі! 

 

Говори про свою любов до неньки,  

Говори, не мовчи, кажи хоч щось. 

Вставай, не сиди, ти уже не маленький. 

Не йди за кимось, не слухай когось.  

 

Час прийшов, прокидайтесь, люди! 

Досить ховатись! Досить терпіти! 

Народ вже вийшов, народ вже усюди. 

Ти ж українець! Щось маєш робити! 

 

Встань! Ти ж донька, а ти син Батьківщини! 

Досить чекати хорошої долі,  

Досить дивитись на нашу ганьбу, 

Ми ж хотіли добитися волі, 

 

Так давайте почнемо свою боротьбу! 

Майорів Майдан мільйонами вогнів, 

Запал принісши у серця людей. 

Ми разом. Поруч. Ти тут не один. 

 

З тобою поруч тисячі плечей, 

І ще мільйон очей горять твоїм завзяттям. 

Ми – українці. Діти Кобзаря.  

Ми сестри й браття. 

 

Наш дух не розтоптати просто так,  

І наш народ не встане на коліна. 

Бо перемога завжди з нами поруч йшла, 

І йтиме, поки ми єдині,  

І поки майоріє прапор наш,  

І гімн лунає з вуст дитини. 
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Ми не здамося, йтиме боротьба, 

А ти, на всіх життєвих й світових кордонах, 

Ніколи не здавайся, й пам’ятай: 

Що там, де серце є твоє, ти завжди вдома. 

Звучить гімн 

Джерело: http://szenki.in.ua/index.php/scenarii/stsenarii-do-dnia-hidnosti-i-svobody/1020-

tematychna-liniika-do-dnia-hidnosti-ta-svobody 

3. Сценарій відкритого заходу 

День гідності та свободи 

 

Презентація «Україна», пісня, на фоні музики-слова ведучих. 

 

Вед. 1 

Україна – це отча земля, рідний край, де ми народилися. Наша держава 

розташована в центрі Європи. 

Через усю Україну з півночі на південь протікає могутній Дніпро – одна з 

найбільших річок Європи. На берегах Дніпра розкинувся красень-Київ – столиця нашої 

держави. З півдня Україну омивають моря – Чорне й Азовське. 

 

Вед. 2 

На заході здіймаються у небо вершини Карпат, а на півдні розкинулися Кримські 

гори. Густі ліси на півночі – це Полісся. А далі на південь природні пейзажі поступово 

змінюються, переходячи у вільні степи. Ось така дивовижна природа нашої України! 

 

Вед. 1 

Україна – це територія гідності й свободи. Такими нас зробила не одна, а дві 

революції – наш Майдан 2004 року, який був святом Свободи, і Революція 2013 року – 

Революція гідності. Це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці 

продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи. Яскравим 

виявом національно-патріотичних почуттів українців став національний Гімн України. 

 

Звучить Гімн України 

 

Учні читають вірші про Україну 

 

Учень 1  

Моя ти рiдна Україно, 

На прапорi твоїм блакить, 

Багата й сильная країна, 

Де жито в колосi шумить. 

Пройшла страшний ти час розрухи, 

Голодомору i вiйни, 

Розправили величнi крила 

Твої знедоленi сини. 
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Учень 2  

Iз козакiв тi українцi, 

Що пiдняли тебе з руїн, 

Й поставили тебе, убогу, 

На рiвень iнших всiх країн. 

Тепер ти вiльна, Україно,  

Нiхто тебе бiльш не згнобить, 

Нiяка сила не зламає 

I щастя нам не вкоротить. 

 

Учень 3  

Ми ворогiв своїх здолаєм, 

Могутнi станем i мiцнi,  

Свободу втримаєм руками 

Й складатимем про це пiснi. 

 

Учень 4  

За нашу правду i свободу 

Життя спокiйно вiддамо, 

Як нашi предки воювали 

За наше щастя i добро.  

Здобудем волю i свободу 

Ми для онукiв та дiтей, 

Здобудем славу i майбутнє 

Для України та людей!.. 

 

Вед. 2  

Саме сьогодні, в цей час, ми маємо, як ніколи, проявити свою любов до рідної 

України. Зараз нашій країні як ніколи потрібно бути єдиною та згуртованою. Наші 

земляки, яких сьогодні мобілізовано до лав українського війська з честю відвойовують та 

захищають кордони нашої держави, борються за її єдність та цілісність. 

 

Вед. 1 

13 листопада 2014 року Президент Україні Петро Олексійович Порошенко 

підписав указ про відзначення щорічно 21 листопада Дня Гідності та Свободи. 

Вед 2.  

За цей час не одному поколінню українців довелося ціною власного життя 

здобувати право прийдешніх поколінь на незалежність. 

 

Презентація: (фото за роками) 

1991 рік вписано в новітню історію України, як час, з якого почалася нова сторінка 

розвитку державності; 

2004 рік – прояв громадянської активності під час Помаранчевої революції; 

2013 рік – Революція гідності, що призвела до політичних та суспільних змін в 

Україні; 

Літо 2014 – подвиг українських військових та добровольців за єдність і 

незалежність України. 

 

Вед. 1  

Перегорнемо сторінки історії  

Відео Євромайдан–2014 

На фоні відео звучать слова. 
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Вед. 2 

Загиблі хлопці своїми життями спокутували цю вину за всіх! Це має пам’ятати 

кожен! Сьогодні, завтра, завжди. Без цього ми не зможемо відбудувати свою країну! 

 

Учень: 

А сотню вже зустріли небеса… 

Летіли легко, хоч Майдан ридав. 

І з кров’ю перемішана сльоза…. 

А батько сина ще не відпускав. 

Й заплакав Бог, побачивши загін – 

Спереду – сотник, молодий, вродливий, 

І юний хлопчик в касці голубій, 

І вчитель літній – сивий-сивий. 

І рани їхні вже не їм болять… 

Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло… 

Як крила ангела, злітаючи назад, 

Небесна сотня в вирій полетіла…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скрипка, на фоні скрипки звучать слова 

Вед 1. 

Трагічні події в Україні, починаючи з листопада минулого року, тривожать та не 

залишають байдужими жодного громадянина країни. Кожному з нас необхідно 

усвідомити, за що боролися учасники Євромайдану і заради чого пожертвувала своїм 

життям Небесна сотня та воїни, які загинули і гинуть у боротьбі за свободу, цілісність та 

єдність держави. Вшануємо їх пам’ять хвилиною мовчання. 

 

Хвилина мовчання 
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Вед. 2 

Живи, Україно, живи для краси,  

Для сили, для правди, для волі!..  

Шуми, Україно, як рідні ліси,  

Як вітер в широкому полі. 

До суду тебе не скують ланцюги,  

І руки не скрутять ворожі:  

Стоять твої вірні сини навкруги  

З шаблями в руках на сторожі. 

 

Вед. 1 

Стоять, присягають тобі на шаблях  

І жити, і вмерти з тобою,  

І прапори рідні в кривавих боях  

Ніколи не вкрити ганьбою!  

 

Вед. 2  

Нехай ніхто не половинить, 

Твоїх земель не розтина, 

Бо ти єдина, Україно, 

Бо ти на всіх у нас одна. 

Одна від Заходу й до Сходу 

Володарка земель і вод – 

Ніхто не ділить хай народу, 

Бо не поділиться народ. 

 

Класний керівник.  

 

Сьогодні життя України змінюється на очах, постає стара, як ця земля держава – 

вільна, незалежна, осяяна сонцем Україна. Ви частинка народу. Без вас, без усіх нас немає 

ні народу, ні історії. І нам творить нову історію держави, що займе належне місце серед 

вільних і рівних країн планети. Ще в І столітті н.е. римський державний діяч, філософ 

Цицерон на публічному виступі сказав: «ЛЮБЛЯТЬ БАТЬКІВЩИНУ НЕ ЗА ТЕ, ЩО 

ВОНА ВЕЛИКА, А ЗА ТЕ, ЩО ВОНА ТВОЯ». Україна як мати благословляє своїх дітей 

на праведний шлях і захищає їх оберегами. Одним з серед них є рушник. Діти, давайте 

зробимо такий оберег для України. 

Діти роблять оберег та вручають гостям. 

 

Вед.1 

А зараз слово надається нашим почесним гостям. 

 

Закінчення заходу. Державний гімн. 

 

Джерело: http://szenki.in.ua/index.php/scenarii/stsenarii-do-dnia-hidnosti-i-

svobody/1023-stsenarii-vidkrytoho-zakhodu-den-hidnosti-ta-svobody 
 

4. Ключові слова 
день гідності, день свободи 
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