
Віртуальна презентація до Дня захисника України 

Це свято - чоловіче, твоє це свято, брате!  

Це свято тих, хто ладен в будь-яку хвилину 

Батьківщину захищати і рідну Україну!  

Хай мир панує завжди і спокій навкруги, 

 Будь-що тобі хай буде, мій брате, до снаги, 

 Хай множаться здобутки, життя хай процвітає, 

Покровом Божа Матір тобі хай огортає! 



Загальна бібліотека в навчально-науковому інституті №3 
пропонує до перегляду віртуальну тематичну презентацію 
«Захисники України – це гордість і душа держави, її надія і 
оберіг», присвячену до Дня захисника України.  

Презентація складається з п'яти розділів: 

І. Навчальні посібники (віртуальна книжкова виставка). 

ІІ. Офіційні видання (віртуальна книжкова виставка). 

ІІІ. Періодичні видання (віртуальна книжкова виставка). 

IV.Історія свята. 

V. Вірші присвячені захисникам. 

Віртуальну книжкову виставку скомпоновано згідно з 
чинними вимогами бібліотечно-бібліографічної класифікації. 
Подана інформація вміщує повний бібліографічний опис видань 
згідно з національним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. 
«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 
правила складання». Поряд з цим подана інформація про 
місцезнаходження документа у фонді бібліотеки. 

 

Перелік умовних позначень  

 

Ч/З №1– Читальний зал №1 (5-й поверх) 

 НН/А– Абонемент навчально-наукової літератури 

 (3-й поверх) 

А №1 – Абонемент навчальної літератури (1-й поверх) 
 

 

 

Оксана Батрак, 

відділ №3 загальної бібліотеки НАВС 
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зустрічного бою : навч. Посіб. / В.І.Зелений ; МВС Укр., 
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Україна. Верховна Рада 
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2014 року в українському суспільстві в результаті реакції 
на збройну агресію Росії підсилилися проєвропейські тенденції 
відмови від радянських символів і свят, зокрема, від Дня 
захисника Вітчизни. 

Президент України Петро Порошенко у своєму виступі під 
час військового параду в Києві 24 серпня 2014 року відзначив:  

“Україна більше ніколи не відзначатиме це свято за 
військово-історичним календарем сусідньої країни. Ми будемо 
шанувати захисників своєї Батьківщини, а не чужої!” — Петро 
Порошенко, Президент України, 24 серпня 2014. 

Серед можливих дат громадськість називала свято Покрови 
Пресвятої Богородиці. Зокрема, голова Українського інституту 
національної пам'яті Володимир В'ятрович мотивував вибір цієї 
дати для Дня захисника України історичною традицією 
вшанування українського війська саме на Покрову. 

Крім того, саме 14 жовтня традиційно відзначається як 
день створення Української повстанської армії — військово-
політичної формації українського визвольного руху. 

Свято встановлено 14 жовтня 2014 указом Президента 
України Петра Порошенка 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. Цим же указом також 
було скасовано указ Президента України Леоніда Кучми 1999 р., 
яким встановлювалося свято — День захисника Вітчизни, що 
відзначалося щорічно 23 лютого. 

Також Президент Порошенко виступив з ініціативою 
зробити з 2015 року День захисника України державним святом 
і неробочим днем із внесенням відповідних поправок до Кодексу 
законів про працю. 5 березня 2015 Верховна Рада 
України ухвалила за основу та в цілому президентський 
законопроект, яким пропонується зробити вихідним днем День 
захисника України 14 жовтня. 

 

 

 

 

 
Указ  

Президента України 
Про День захисника України 

  
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.  

 2. Визнати таким, що втратив 
чинність, Указ Президента України від 23 лютого 
1999 року № 202. 
  
  
  
Президент України 
м. Київ  
14 жовтня 2014 року  
№ 806/2014                                      П.ПОРОШЕНКО 



 

Ви скупі на слова, коли йдеться 

Про життя, там де пекло і жах, 

«Все нормально, стріляють потроху,  

А буває, нема коли й спать!»  

А на відповідь: «Ви герої!», 

Посміхаєтесь: «Зовсім ні. Робим те, 

Що для нас природно, 

адже всі ми – Захисники. Як не ми? 

Тоді хто? Зрозуміло, ми боронимо рідний 

дім, 

Щоб у небі нашім блакитнім, 

Не літали чужі літаки, 

Щоб земля не стогнала від взривів, 

Щоб в полях дозрівало зерно, 

Щоб спокійно йшли діти в школу, 

А старенькі – в парк чи кіно». 

Ви високі слова не вживаєте, 

Коли йдеться про Україну, 

Вірте, ми Вами справді пишаємось, 

Горді ми, що Ви мужні і сильні. 

 

А бездушні пусті запроданці, 

Ті іуди, що землю паплюжать, 

За гріхи свої будуть покарані: 

Свідок Бог і він не допустить 

Відпустити гріхи за безвинних, 

За убитих і закатованих; 

Повернуться з полону захоплені, 

Відбудуємо разом наш дім, 

Збережем свято пам'ять про воїнів, 

Що за наше життя полягли. 

Їх могили до нас промовляють, 

Просять нас, щоб були ми щасливі, 

Щоб жили на землі красиво, 

Бо ціна, що сплатили – велика. 

Рани в серці не зникнуть ніколи, 

Вони нам не дозволять забути 

Про героїв, які не вмирають, 

Доки їх пам’ятають люди! 



В пам’яті назавжди, горітимуть серця, 
Героям слава вічна, разом і до кінця. 
Не журися моя ненько, витри сльози, піднімись. 
Холоне кров, а стукіт серця..мить — уже 
мовчить 
А материнські сльози, о скільки пролито їх, 
за невинні душі, що покинули цей світ. 
За що ці муки, те страждання, 
Господи, скажи! 
Ми вільний народ, єдина країна, 
моя Україна. моя Україна. 

Змучені лебідки, від болю…від біди. 
Втомлені в своєму полоні самоти. 
Дітоньки питають, коли ж прийде татусь, 
в пам’яті лишилось — «чекай, я повернусь». 

Білим птахом в небо полетіли, 
ціна за свободу, життя, яку заплатили. 
Закрились очі навіки, за країну милу, 
а дома мати слізьми тіло його мила. 
«О милий сину, чому мене ти покинув?» 
«Вибач, так потрібно, я долю свою сам вибрав» 
тисячі людей, сотні страшних смертей. 
ця біль застигла в серці — і не покине мене. 
Чому не можна відкликати вбивств назад? 
Чому не можна час повернути назад? 
я зневажаю тих хто винен у цьому всьому, 
бере такий страх, біль, що навертаються сльози. 
Ми це зробили, кайдани порвали, 
від сили Україну, винні зализують рани. 
Білі лебеді з перебитими крильми, 
запалили тисячі сердець, свої не вберегли. 

 

Иловайский котел, коридор вашей смерти, 

Вы простите, ребята, за наши грехи, 

Тот, кто предал, ответит, поверьте, 

Вы наши герои, наши сыны. 

Враг парадом пошел нашу землю топтать 

Враг оскалом смеялся по-волчьи 

Сердце матери нашей будет долго рыдать, 

За бойцов, что разорваны в клочья. 

Иловайский котел, так назвали бойцы. 

Пылающий выход из ада. 

Но не многие парни сумели уйти. 

Остальные убитые "градом". 

Наши танки молчали, горела броня. 

Болели кровавые раны. 

Батальоны просили, просили огня, 

Рыдали солдатские мамы. 

Кто вернулся домой, тот подарок судьбы. 

Она ему жизнь подарила, 

Многим достанется холмик земли, 

Холодною будет могила. 

Тихонько заплачет любимая дочь, 

Мама с женой зарыдают, 

Для них будет рассвет, для любимого ночь, 

Материнские слезы не высыхают. 

 



Перед іконою я стану на коліна, 

Воскову свічку тихо запалю 

І помолюсь за рідну Україну, 

За тих солдатів, 

Що полягли в жорстокому бою. 

Солдате український, я за тебе 

Щодня благаю Бога і молю, 

Щоб захистив жовте поле, синє небо, 

І щоб живим лишився ти в бою. 

Перед солдатом стану на коліна, 

Воскову свічку тихо запалю 

За те, що захищає Україну 

В запеклому жорстокому бою. 

І вірю я: настане день розплати, 

Господь засудить наших ворогів, 

В огні пекельному довічно їм палати, 

Бо прокляли їх українські матері. 

І пам’ятник величний звести треба 

Тим, хто Україну так любив свою, 

Життя віддав за жовте поле, синє небо 

В запеклому жорстокому бою. 

 

Хочу бути у рідній хатині, 
Посидіти в садку, в тишині. 
Випить з друзями чарку спокійно, 
Поспівати вкраїнські пісні. 
 
Але нині мені не до того — 
В небезпеці Вітчизна моя. 
Свищуть кулі і рвуться снаряди. 
Захищаю Вкраїноньку я. 
 
Щодня дивлюся смерті у вічі, 
Щодня бачу поранення, смерть. 
Але ми ворогів подолаєм, 
Проженемо з країни їх геть. 
 
Ворог спритний і дуже підступний, 
І озброєний він до зубів. 
Та однаково ми переможем, 
Хоч які б він інтриги не плів. 
 
Почекайте ще трошки, рідненькі, 
З перемогою вернемось ми. 
Кожен з нас обніме свою неньку, 
Стане спокій і мир між людьми. 
 
Молитвами ми просимо в Бога, 
Щоби нам перемогу послав, 
Щоб жила Україна щасливо 
У сім’ї європейських держав. 



 

З молитвою про тебе засинаю, 

Думки про тебе вдень і уночі, 

Я навіть твого імені не знаю, 

Хоча імен у тебе — тисячі. 

Ти вистояв сьогодні у двобої, 

Хоч гільзами засіяна земля… 

В твоєму серці — найсильніша зброя, 

Вона на перемогу окриля. 

Тільки ти повертайся, солдате, 

Мій по духу і прагненню брате! 

Зупинивши війни чорний дим, 

Повертайся додому живим!!! 

Нехай тебе, солдате, надихає 

Небесна Сотня сміло йти у бій. 

Гаряче серце куля не здолає 

І не злякає «граду» буревій. 

Ти — у думках мільйонів українців, 

Ти не один — з тобою земляки! 

Повік не пануватимуть чужинці, 

На цій землі, що з Божої руки! 

 

Оповили шию рученята... 

Ніс уткнувся в дороге плече. 

Лиш на тиждень відпустили тата, 

Й знов на Cхід, де армія позве. 

Довго тягнуться чекання місяці. 

І думки лише до нього линуть... 

Саме нині, в ці тривожні дні, 

Тато захищає Батьківщину. 

Він із тими, хто іде у бій, 

Знає, як чекає вся родина. 

Тато повернеться назавжди, 

Й ворога здолає Україна. 



 

Мужній вкраїнський солдате, 

Ти захищаєш земленьку святу, 

В руках стискаєш міцно автомата 

Й перемагаєш у нерівному бою. 

 

Твої сталеві мужність і відвага 

Миром і щастям на землі зійдуть 

Та на просторах нашої країни 

Стяг волі аж до сонця піднесуть. 

 

Я на колінах молюся до Бога, 

Щоб лихо від країни відвернув, 

Щоби любов’ю, наче ясним сонцем, 

Кожну людину тепло огорнув. 

 

Верніться, воїни, домів усі живими 

І, матерям припавши до сердець, 

Скажіть рішуче, гордо і щасливо: 

«Народе наш, війні прийшов кінець!» 

Нація лицарів з кореня роду 

Встала з колін на двобій із ордою, 

Не за медалі, а за Свободу, 

За синє небо над головою. 

Нація лицарів — не гречкосіїв — 

Хоч і зернину ми сіяти вмієм — 

Встала на герць із драконом Росії, 

Сповненим злоби путінозмієм. 

Нація лицарів повна відваги 

Край боронити від вражої сили 

Не віддамо на поталу ми стяги, 

Що наші предки гордо носили. 

Націю лицарів не подолати, 

Бо нас мільйони гордих звитяжців, 

У нас є стимул — нам захищати 

Рідну землицю від чуми здрайців. 

Хто як не ми? Коли, як не нині? 

Відповідь є проста і глибинна: 

Життя віддали ми Україні 

За батька, маму, дружину й сина. 



Тримайтесь, братики! Ми з вами 

У цей страшний, болючий час. 

Ви стали нам захисниками, 

Ми щиро молимось за вас. 

 

Вертайтесь, рідненькі, живими! 

Хай янголи вас захищають, 

Своїми крилами святими 

Від куль ворожих закривають. 

 

Молитва матерів країни 

Стане всім ворогам стіною... 

Вертайтесь, рідні, до родини, 

Вертайтесь мирною порою. 

 

Не хочемо війни страшної, 

Не треба чорних нам могил 

Не треба люті нам чужої — 

У світі хай панує мир! 

 

Не сміють наших убивати... 

Вся Україна проклене! 

Тримайтесь, дорогі солдати, 

Їх Божа кара не мине! 

Вони ідуть нескорені, безсстрашні 

У них один на всіх — свячений код: 

За Сонце затрашнє та біль вчорашній 

Б’є гадів Український Патріот! 

І помста постає страшним гігантом, 

Священна ненависть нещадно грудь пече 

І кров співає: Смерть! Смерть окупантам! 

Гранати, ніж і автомат через плече... 

Із ворогом немає компромісу: 

І куль достатньо, і снаряди є. 

У селищі на вулиці, із лісу 

Народний гнів гидоту достає. 

Нема у світі Українцям перешкоди, 

Не замовчати наші перемоги, 

Бо в нас закладені Свободи коди 

Вони вже вийшли із облоги. 

Із ворогом немає компромісу: 

І куль достатньо, і снаряди є. 

У селищі на вулиці, із лісу 

Народний гнів гидоту достає. 



 

Савур-Могила стогне по ночах, 

шматують землю вражії фугаси 

та не лякають синьо жовтий стяг 

своїм оскалом в небі над Донбасом. 

 

Курганом слави був спокон віків, 

Курганом волі стане у прийдешнім, 

Савур-Могила ордам хижаків 

по самі плечі обрубала клешні. 

 

Козацьким духом дише в синяву, 

відважним ликом бісить окупантів, 

твій гордий торс в Карпатах і в Криму — 

неначе вирок всім колаборантам. 

 

Здіймайся в славі до самих небес, 

в клейноди волі розмальовуй крила, 

нехай долине до Господніх плес 

клич перемоги твій, Савур- Могило! 

 

Воїне, лицарю славний,  

Ти зброю тримаєш в руках,  

Щоб на нашу країну-державу  

Злий не позарився враг.  

Будь мужній і будь достойний  

Ти слави своїх батьків,  

Відважний вкраїнський воїне,  

Нащадку славних віків.  



Дорогий солдатику! Патріоте! Друже!  

Ми Тобі, ріднесенький, дякуємо дуже. 

За незламну стійкість, мужність і відвагу, 

За несхитну віру і тверду присягу! 

Ти відважний воїн, Ти Герой народу, 

Борешся за спокій, гідність і свободу! 

Ти стоїш за правду, за Вкраїну-неньку,  

За дітей, за внуків, за матір стареньку… 

Знаю: було важко, але Ти тримався, 

Із боїв кривавих знову піднімався!.. 

Вірю: переможеш, бо Господь з Тобою, 

Він благословляє правдою святою! 

Слово Кобзареве хай Твій дух гартує! 

«Борітеся – поборете..!» - серденько 

карбує! 

 

Хай почує москалота наші думи-«квіти»: 

«Чия правда, чия кривда і чиї ми діти»! 

Вже недовго, рідний, скоро перемога! 

Чуєш? 

Пахне рутою-м'ятою дорога… 

Кличе хлібом-сіллю, манить рідна хата… 

Вигляда синочка посивіла мати… 

Повертайся швидше! Повертайсь, 

солдате! 

Всі Тебе чекають, Сину, Батьку, Брате! 

Моляться за Тебе українські діти, 

Щоб могли співати, вчитися, радіти!.. 

О Всевишній Отче і Пречиста Мати, 

Хай живими вернуться всі наші солдати! 

Щоб Вкраїна-мати знову вільна стала, 

У добрі, здоров'ї й щасті процвітала!!! 






