


1. Дайте відповідь на 
запитання.

2. Сфотографуйте відповідь.
3. Кожну світлину позначте

номером відповідного
питання.

4. Створіть фотоколаж, або
ж відправте всі

пронумеровані фото 
вчителю.



Після Революції Гідності

13 листопада 2014 року 
Президент України підписав
указ №872/2014, згідно

з яким 21 листопада 
відзначається як День 
Гідності та Свободи.

Який із президентів підписав 
указ? Сфотографуйте його!



“…Людина, її життя, честь 
і гідність, недоторканність
і безпека визначаються в 

Україні найвищою
соціальною цінністю”, “…всі

люди є вільні та рівні у 
своїй гідності та правах”. 

Звідки взято ці рядки? 
Сфотографуйте Основний

Закон України!



2013 року Україна мала 
підписати угоду про 

асоціацію з союзом, який
налічує 27 незалежних

держав, що було
передбачено державними

документами. Але в 
листопаді екс-президент 
України Віктор Янукович 

відмовився робити це. 
Як називається цей союз? 

Сфотографуйте його
прапор! 



Після того, як Віктор 
Янукович не підписав 

угоду про асоціацію з ЄС
український народ 

вийшов на протести, 
щоби висловити незгоду
з діями влади. У відповідь

силовики жорстоко
розганяли

протестувальників. 
Де відбувалися ці події, 

події Революції Гідності?



Вона стала не просто 
свідком, а фактично
учасником більшості
поворотних точок
Революції: мирний

протест збирався під
нею, побиття

студентів відбувалося на 
ній, під нею барикади
зупиняли наступи 
"Беркуту", а Герої
спиняли випущені в 

натовп кулі.
Що це? Зроби фото!



Із 1 грудня 2013 року до 
протестів долучилися люди з 
різними поглядами, прибічники
різноманітних релігійних течій. 

Їхня символіка також була
присутня на Майдані. Державні

прапори з різних куточків
України, прапори інших держав, 
політичні банери, плакати у 

великій кількості було
прилаштовано на металеву

конструкцію, яка також стала 
символом Революції Гідності.

Що це за конструкція? 
Сфотографуй!



1 грудня розпочало
свою діяльність ще

одне
співтовариство, 
яке підтримувало

Євромайдан. 
Прочитай ребус. 
Сфотографуй

відповідь!



Символ єдності в 
боротьбі за гідність, 

символ світла та надії, 
який використовували

учасники Революції
Гідності. 

Що це за символ? 
Прочитай анаграму. 

Сфотографуй відповідь!

УВІМКНІНЕ ТАЛІХРИКИ



Як називають 107 
загиблих учасників

Революції Гідності в 
Україні зими 2013-
2014 років, котрі
віддали свої життя

заради кращого
майбутнього для 

рідної країни?
Відповідь 

сфотографуй!



Головне досягнення Революції
Гідності – це поява нового 
покоління вільних людей. 
Революція Гідності – це

приклад того, як українство
об’єдналося проти наруги й 
захистило свої честь та 

гідність. Чи можеш ти себе 
назвати гідним українцем?
Напиши свої п’ять гідних
вчинків. Сфотографуй!



1. ПЕТРО ПОРОШЕНКО;
2. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ;
3. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ;
4. МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТІ;
5. МОНУМЕНТ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

(СТЕЛА);
6. ЯЛИНКА;
7. АВТОМАЙДАН;
8. УВІМКНЕНІ ЛІХТАРИКИ;
9. НЕБЕСНА СОТНЯ.


