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5 жовтня- День учителя! 
День вчителя - професійне свято всіх працівників сфери освіти - був 

заснований в 1994 році. Відзначається щорічно в ознаменування 

річниці підписання Рекомендації ЮНЕСКО та Міжнародної 

організації праці щодо становища вчителів. Запитайте у будь-якого 

батька, що він вважає найважливішим елементом навчання своєї 

дитини, і він напевно відповість: гарні вчителі. Тільки під умілим 

керівництвом хороших вчителів учні можуть ефективно 

використовувати нові технології та нові знання, які стрімко 

розвиваються і стають пріоритетними в навчальному процесі. 

 

О, вчителі! Невже ви не втомились 

У юні душі сіяти зерно?  

Для цього ви на світі і з'явились, 

Щоб в учнях буйно проросло воно.  

О, вчителі! І слів не підібрати, 

Епітетів, метафор, порівнянь, 

Щоб вдячності рядочки проказати  

За те, що щедро віддаєте нам. 

О, вчителі! Прекрасного ви гідні, 

Бо вибрали в житті свою мету;  

І нині я за всіх скажу: - 

Спасибі, рідні,  

За вашу місію подвижницьку й святу! 

  



   

  

 

14 жовтня- День захисника України 

  Починаючи з 2014 року, 14 жовтня набуло ще одного значення – 

українці святкують День захисника Вітчизни. Експерти з 

Українського інституту національної пам’яті прийшли до висновку, 

що це найкращий день для того, щоб вшановувати наших мужніх 

захисників.  

  Можливо це пов’язано ще й з тим, що 14 жовтня вважається днем 

створення Української повстанської армії (УПА), бійці якої боролися 

за свободу країни. Якби там не було, але з 2015 року це свято 

вважається всенародним і є червоним вихідним днем календаря 

Назва цього популярного в народі свята говорить сама за себе. 

Захист своєї Вітчизни від зазіхань з боку тих, хто час від часу 

намагається загрожувати державним засадам будь-якої країни - 

свята справа. Вона вимагає від людей сміливості, честі та відваги, 

дуже часто величезної самопожертви і колосальної самовіддачі.  

Також 14 жовтня відзначають Покрову 

 

  



14жовтня- Покро́ва Пресвято́ї Богоро́диці 

За легендою, у цей день військо давніх русів на чолі 

з Аскольдом взяло в облогу центр православ'я — Царгород 

(Константинополь), намагаючись захопити місто. Мешканці 

столиці Візантії у гарячій молитві звернулись до Богородиці з 

проханням про порятунок. І Богородиця, за оповідями, явилася 

перед людьми та вкрила їх своєю покровою (омофором). Після 

цього вороги вже не могли побачити цих людей. Відзначення свята 

Покрови має дуже глибоку історію в Україні. Хоча свято було 

впроваджене ще з часів хрещення Русі, особливе шанування 

Покрови Богородиці починається з 12 століття, при князеві Андрії 

Боголюбському, який і збудував Покровську церкву на річці Нерль 

біля свого заміського замка Боголюбове. Перші монастирі на честь 

Покрови Богородиці виникли в Північній Русі — Звірин 

Покровський в Новгороді (12 ст.) і Покровський в Суздалі (1364). 

Загальновідомою ознакою Покрови є те, що вона покриває землю 

або листям, або снігом. Згідно з переказами та легендами, саме на 

Покрову запорізькі козаки вирушали на зимівлю по своїх хуторах 

та зимівниках. На Січі залишалася тільки стала залога із січовиків, 

які нічого, крім власної зброї не мали, та інших козаків, що за 

різними причинами залишалися у своїх куренях. А оскільки в ті 

часи основним календарем були церковні празники (свята) — то і 

маємо козацьке свято на Покрову. 

 

Церква Святої Покрови — діючий православний храм у  

Чорткові Тернопільської області, у місцевості Долішня Вигнанка. 

1903—1905 — збудовано храм, за проектом львівського 

архітектора Миколи Шашкевича та чортківського будівничого 

Андрія Дражньовського. Новозбудована святиня являла 

собою тринавову споруду, візантійського класично-

романського стилю. Разом з церквою була збудована й 

дзвіниця. 1908 року над джерелом, яке раніше з'явилося на 

подвір'ї храму, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C_(%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C#%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%96_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D0%92%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1908


24 жовтня-День Організації Об'єднаниx Націй 

24 жовтня 1945 року, після того, як більшість держав-

засновників ратифікували договір про створення всесвітнього 

органа, була офіційно створена Організація Об'єднаних Націй. У 

1971 році Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй 

прийняла резолюцію, в якій вона рекомендувала державам-

членам відзначати цей день як державне свято. Традиційно в цей 

день у всьому світі проводяться зустрічі, дискусії та виставки, 

присвячені цілям Організації та її досягненням. Традиційно в День 

Організації Об'єднаних Націй в залі Генеральної Асамблеї 

проводиться міжнародний концерт. Іноді влаштовуються 

спеціальні заходи, на яких Організація Об'єднаних Націй за 

допомогою електронних засобів комунікації зв'язується з різними 

містами світу. 

 

 

 

 
 

 

 

Прапор ООН, що представляє собою зображення                                  Емблема ООН 

емблеми ООН на світло-блакитному полі, 

 що розвівається перед Центральними установами ООН. 
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