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День захисника України - це свято пам’яті про наших

гордих предків, які пером і словом, вогнем і мечем виборювали
право на незалежність рідної держави.

День захисника України - свято вшанування козацької
доблесті та звитяги.

День захисника України - свято вдячності ветеранам Другої
світової, воїнам УПА, які також воювали за свою землю.

День захисника України - це день усіх героїв сьогодення, які
хоробро боронять кордони України від зазіхань північного сусіда-
агресора та усіх тих, хто поклав своє життя на Сході країни в ім’я
суверенності та єдності нашої держави.

День захисника України встановлено указом Президента України

від 14 жовтня 2014 року № 806/2014:
«З метою вшанування мужності та героїзму захисників

незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і 
звитяг Українського народу, сприяння дальшому зміцненню
патріотичного духу у суспільстві та на підтримку ініціативи громадськості
постановляю:

1. Установити в Україні свято - День захисника України, яке 
відзначати щорічно 14 жовтня.



Ікона Пресвятої Богородиці - покровительки українських
воїнів (Богородиця «воїнська») у Михайлівському
Золотоверхому соборі в Києві

День захисника України не випадково випадає на

14 жовтня. В цей день усі православні християни відзначають

Покрова Пресвятої Богородиці, яка стала символом захисту від

ворогів. За легендою у цей день мешканці Константинополя у

молитві звернулись до Богородиці з проханням про порятунок

від військ давніх русічів, які взяли в облогу центр православ’я. І

Богородиця, за оповіданнями, з'явилася перед людьми та

вкрила їх своєю покровою (омофором). Після цього вороги вже

не могли побачити цих людей.

Запорізькі козаки вважали її своєю покровителькою.

Недарма цей день вважається Днем українського козацтва.

На свято Покрови Пресвятої Богородиці у 1942 році

створено Українську повстанську армію (УПА).





Із самих давен для українського воїнства військова присяга - це клятва на

вірність своєму народові та Вітчизні. На території нашої держави цей ритуал
започатковано ще в IX ст. з приходом на наші землі варягів, від яких і походить цей
військовий обряд.

Її приймали і князівські дружини, і запорізькі козаки. А уперше ритуал
прийняття військової присяги на вірність Україні був проведений Легіоном січових
стрільців 3 вересня 1915 року.



Універсал київського воєводи і генерала, великого гетьмана Великого князівства 
Руського і Війська Запорозького, чигиринського старости Івана Виговського до 
обивателів Київського і Волинського воєводств Речі Посполитої про те, що "довга 
домова війна плебсу українського з Вітчизною після кривавих бойовиськ 
завершилася присягою вірності природному Панові й Вітчизні. Однак через 
підступи хитрого ворога прийшло до тяжких і несподіваних змін, і Задніпров´я до 
сторони Московської відпало і, об´єднавшись з цією стороною Дніпра під 
гетьманським урядом Юрія Хмельницького, розірвало вірність Панові й Вітчизні". 
1659 р., жовтня 20.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 286, арк. 977 зв.-988 зв.

Сагайдачний громить турків. Поштівка. Видано у Львові.
А. Климко



Складання присяги козаками Армії УНР  в місті Кам'янець-
Подільський, 1919 рік

Заповеди українському козакові Головного Отамана
Симона Петлюри. Тижневик українського козацтва
«Син України». Варшава, 1920 рік.

За часи Української революції 1917-1921 років



«Український козак» друкований орган армії УНР



Гармаші Січових стрільців (київських) Армії УНР



Гайдамаки біля
панцирника
Швидкий, 1918 рік



Перша Українська (синьожупанна) дивізія



Бронепоїзд "Вільна Україна" Української Галицької Армії.
Київська губернія, вересень 1919 р. ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. об. 0-181832



Бронепотяг «Гайдамака» Першого запорізького загону



Бронепотяг «Січовий стрілець»



Особовий склад партизанського загону І. Й. Копьонкіна. У 
центрі – начальник Українського штабу партизанського руху
Т. А. Строкач і командир загону І. Й. Копьонкін. Квітень 1942 
року
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-46198.

Партизани Слов´янського загону розмовляють з 
населенням тимчасово окупованої нацистами 
території. Сталінська область, 1941-1943 рр.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, 2-46464.

Під час Другої світової війни



Вояки УПА —
самовіддані
борці за 
незалежність
української
держави.

Вони воювали в армії без держави. Їхні імена були затавровані
на десятиліття, але в кінцевому вони перемогли, бо держави, 

проти якої вони боролися, – не існує



Присяга вояка Української Повстанської Армії.
Листопад 1944 року

Присяга підстаршинської школи в Чорному Лісі. 
Архів Центру досліджень визвольного руху



Курсанти старшинської школи "Олені" перед заприсяженням. Вересень 1944 року. Архів ЦДВР



За часи незалежної України



Першокурсники 
Національної
академії
сухопутних військ
складають
військову присягу



В Одеській
Військовій академії
230 курсантів
набору 2018 року 
прийняли Військову
присягу на вірність
народу України



В Одесі курсанти
військово-морських
навчальних
закладів склали
Військову присягу 
на вірність
Українському
народові



Курсанти 1 курсу 
Харківського
Національного
університету
Повітряних сил 
імені Івана Кожедуба
склали військову
присягу



На землі, на морі та у небі боронять рубежі України її воїни



Гармаші завжди напоготові дати гідну відсіч ворогу 



Сталеві воїни України: танкісти відпрацьовують контрнаступ



Львівські десантники здійснюють стрибки із парашутом 



У день захисника України, 14 жовтня, вітаємо усіх

чоловіків та жінок, які відстоюють незалежність

українського народу та суверенітет української держави.

Ви втілення мужності, сили та героїзму захисників рідної

землі в нелегкі для України часи. Будьте справжніми

захисниками для своїх коханих, мам, бабусь, для своїх

родин, друзів, для своєї країни.



Пам’ятаємо про всіх воїнів, 

захисників України, які віддали

своє життя заради миру на нашій

землі та світлого майбутнього

наступних поколінь
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