
  

  

ОСНОВА СПРАВЕДЛИВОГО СУСПІЛЬСТВА 

Дискусія для старшокласників 

Мета: спираючись на аналіз світових зразків публічного вияву громадянської 

гідності, у тому числі на уроки Євромайдану та Революції гідності в Україні, сприяти 

вихованню здобувачів освіти як носіїв громадянських і патріотичних цінностей. 

Завдання: формувати знання здобувачів освіти про громадянське суспільство; 

звернути увагу молоді на уроки Євромайдану та Революції гідності 2013 – 2014 років в 

Україні; удосконалювати навички вести дискусію, обґрунтовано доводити власну 

думку; розвивати творче, логічне та абстрактне мислення, уміння шукати відповіді на 

проблемні запитання; пробуджувати інтерес до українознавства; виховувати почуття 

національної гідності, усвідомлення причетності до щоденного творення держави. 

Основні поняття: гідність, суспільство, громадянське суспільство, Україна, 

Євромайдан, Революція гідності, День Гідності та Свободи, Небесна Сотня. 

Обладнання: комп’ютер / ноутбук, мультимедійний проектор / інтерактивна 

дошка, презентація Power Point «Гідність – основа справедливого суспільства». 

Організаційні моменти 

Учасники: студенти. 

Форма проведення: виховна година з нагоди Дня Гідності та Свободи (21 

листопада), виховна година з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні (20 лютого) / 

урок громадянської освіти / захід національно-патріотичного виховання. 

Місце проведення: аудиторія, бібліотека, музей.  

 

Орієнтовний час: 45 хвилин. 

Запитання для дискусії 

1 -й блок: Уроки гідності в історії 

« Невідомий бунтар» 

Завдання учасників: розглянути фото й 

описати його, відповідаючи на запитання. 

 Що й кого ви бачите на знімку? 

 Коли, на вашу думку, це фото було 

зроблене? 

 

Які емоції викликає у вас ця світлина? 



  

  

« Невідомий бунтар» – одне зі знакових фото 20 століття, зроблене в 1989 році в 

Пекіні (Китай). На фото – момент масових акцій протесту, коли невідомий чоловік 

перегородив дорогу колоні танків, які поверталися після придушення повстання, і 

стримував їх декілька хвилин. Світлину надрукували в сотнях газет і журналів. Вона 

облетіла весь світ. 

Гідність короля 

Завдання учасників: розглянути фото й 

описати його, відповідаючи на запитання. 

 Кого бачимо на світлині? 

 До яких соціальних верств належать 

люди на фото? 

 У який часовий період (орієнтовно) міг 

бути зроблений цей знімок? 

На фото король Данії Крістіан Х. Після нацистської окупації країни під час 

Другої світової війни він залишився в Копенгагені, столиці держави, добровільно 

відмовившись від вигнання. Популярним способом прояву патріотизму данців у цей 

час було носіння маленького ґудзика з прапором Данії та королівськими символами, 

які були названі «Емблемою короля». 

Історія Малали Юсуфзай 

Завдання учасників: розглянути фото й 

описати його, відповідаючи на запитання. 

 Кого й що зображено на фото? 

 Що можна сказати про національність 

дівчини? 

 Яка подія потрапила в об’єктив 

фотографа? 

На фото Малала Юсуфзай – пакистанська правозахисниця. Дівчина стала 

відомою в 11 років завдяки своєму блогу, у якому вона розповідала про життя країни 

в умовах режиму талібів і активно висловлювалася на підтримку жіночої освіти. 

У 2012 році, коли вона поверталася з навчання, просто в шкільному автобусі 

бойовики здійснили замах на дівчину, тяжко поранивши її. У 17 років Малала стала 

наймолодшою лауреаткою Нобелівської премії Миру. 

2 -й блок: Уроки Революції гідності 

в Україні 

Завдання учасників: розглянути фото 

(3 фото на слайді) й встановити подію, що 

на них зображена. 



  

 

Революція гідності в Україні: як це було 

21 листопада 2013 року Кабінет Міністрів України вирішив припинити  

підготовку до підписання асоціації України з Європейським Союзом. На знак 

протесту на Майдані Незалежності в Києві почали збиратися студенти та активісти. 

 У ніч на 30 листопада силовики спецпідрозділів міліції жорстоко побили 

протестувальників з метою розігнати людей з Майдану. 

Наступного дня, 1 грудня, такі дії влади викликали нові протести. Активісти 

Євромайдану висунули вимогу відставки уряду. 

19 січня 2014 року у відповідь на прийняття Верховною Радою «диктаторських 

 

 

законів», що обмежували права громадян, протистояння в центрі Києва 

загострилось. 

 22 січня від куль снайперів загинули перші протестувальники – Сергій Нігоян 

та Михайло Жизневський. 

20 лютого стало найкривавішим днем Революції гідності. Силовиками була  

застосовна вогнепальна зброя проти активістів. Загиблих учасників Революції 

Гідності (понад 100 осіб за весь період) стали називати «Небесною Сотнею». 

Завдання учасників: спираючись на фото та інші візуальні образи на слайдах, 

дати відповіді на проблемні запитання. 

 Чому учасників Революції гідності вважають поколінням нової нації в 

Україні? Носіями яких цінностей вони стали? 

Чи випадковою є поява образу Тараса Шевченка в просторі  

Євромайдану? Як пояснити слова поета «Вогонь запеклих не пече» у контексті 

подій Революції гідності? 

 Якими, на вашу думку, є основні уроки Революції гідності для українців 

і для всього світу? 

Відзначення Дня Гідності та Свободи щороку 21 листопада запроваджено: 

« 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 віддання належної шани патріотизму й 

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 нашої держави та її європейського вибору» (з Указу 

Президента України № 872, 2014 рік). 


