
14 жовтня День українського козацтва 

Покрова Пресвятої Богородиці 

День створення Української повстанської армії (УПА) 

День захисника України 



14 жовтня 
відзначається  

одне з найбільш 
шанованих свят  

в Україні –  
свято Покрови 

Пресвятої 
Богородиці,  

або, як зазвичай 
кажуть,  

«Покрови» чи  
«Святої Покрови» 

 

Історія свята Покрови Пресвятої Богородиці.mp4




Козацька церква 

святої Покрови 

Козацька ікона  
Покрови Пресвятої 

Богородиці 



Покровська  
церква-фортеця  

в с. Сутківці 
Хмельницької 

області,  
зведена  

у 1467 році   



Перлини української архітектури 

Покровський кафедральний 
собор у Івано-Франківську Покровський собор у Харкові 



Святопокровська 
подільська церква,  

Київ 

Покровська церква 
на Солом'янці у Києві 



Свято-Покровський жіночий монастир, 
Київ 



Церква Покровська,  

с. Нові Петрівці, 
Київськиа обл. 

Свято-Покровська церква, 
с. Сулимівка, 

Бориспільський район, 
Київська обл. 



Церква Покрови Пресвятої 
Богородиці (Свято-Покровська 

церква) в Кропивницькому 

Церква Покрови Пресвятої 
Богородиці, Львів 



Свято-Покровський 
кафедральний собор,  

Рівне 

 
    Покровський собор, 
Охтирка, Сумська обл. 



Храми на честь Покрови Пресвятої Богородиці 

Дерев'яна Церква Святої Покрови, с. Медин 

Підволочиського району Тернопільської області 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0


Запорізька Січ 



З 1999 року свято Покрови в Україні  

відзначається як День українського козацтва 



Козацька вікторина  

Що означає 
слово «козак»?  

Вільна 
людина 

 Найважливіший 
атрибут влади в 

козацькому 
війську  Булава 



Козацька вікторина  

Що означає для 
козака слово 

«чайка»?  
Човен  

 Найвідоміший 
козацький танок 

Гопак 



Козацька вікторина  

Голова 
козацького 

уряду 

Гетьман  

Як називалась 
козацька 

республіка? 

Запорізька Січ 



Козацька вікторина  

Народний 
оспівувач 

подвигів козаків 

Кобзар 

 Яку «рибу» 
носили на 

голові козаки? 

Оселедець 



Козацька вікторина  
Найвідоміша 

козацька страва 

Куліш 

 Про яку деталь 
козацького вбрання 
казали: «широкі, як 

Чорне море»?  

Шаровари 





З 2014 року указом Президента України на свято 

Покрови призначено День захисника України 



Вірування 

і традиції 

українців 

Традиція грати 

весілля після 

Покрови 

«Покрова накриває 

траву листям, 

землю - снігом, воду 

- льодом, а дівчат - 

шлюбним вінцем» 



Прикмети на погоду 
 Якщо на Покрову відлітають журавлі, то зима буде ранньою і 

холодною. 

 Якщо дуб і береза на Покрову скинуть усе листя, то рік буде легкий, а 

якщо не все - до суворої зими. 

 До Покрови - осінь, після Покрови - зима. 

 Звідки на Покрову вітер дме, з того боку і чекай на перші морози. 

 Якщо на Покрову вітер південний - зима буде теплою, північний і 

східний - холодною, західний - сніжною. 

 Якщо на Покрову падає сніг, то і на Дмитра (8 листопада) піде сніг, а 

якщо снігу не буде, то і на Катерини (7 грудня) снігу не буде. 

 Якщо перший сніг до Покрови випаде, то зима не скоро прийде. 

 Яка погода на Покрову, такою вся зима буде.  

 Зранку вітер з півдня, а по обіді із півночі - початок зими буде теплим, 

але згодом похолодніє. 

 Якщо в цей день сніг не покрив землю - не покриє в листопаді та 

грудні. 

 На Покрову вітер - весна буде вітряна. 

 Відліт журавлів до Покрови - на ранню зиму. 

 Якщо на Покрову сніг - буде багато весіль. 

 Білка до Покрови змінить шубку - зима буде добра. 



Побутові прикмети 

 Хто сіє по Покрові, не має дати що корові. 

 Не утеплиш дім до Покрови - всю зиму будеш 

мерзнути. 

 Багато млинців на Покрову - вдома всю зиму буде 

тепло. 

 Якщо на Покрову перетопити піч яблунею, то всю 

зиму вдома буде тепло. 

 Покрова прийшла - посиденьки привела. 

 На Покрову останній збір плодів. 

 Якщо дітей на Покрову облити водою через сито, 

вони менше хворітимуть. 

 У свято Покрови не можна позичати гроші. 





Свята Заступнице! Пречиста Діво! 

Ти оповий нас Покровом білим, 

І під опіку візьми Україну, 

Не дай їй впасти знов на коліна. 

Народ наш просить захисту в Тебе, 

Бо Ти є Цариця Землі і Неба. 

Прийми нас знову під свій Покров, 

Вкотре благаєм Тебе ми знов. 

Ти захисти нам Матір-Вкраїну, 

Не дай зробити з неї руїну, 

Жити в здоров’ї допоможи, 

Україну вільну нам збережи. 
 

Презентацію підготувала Ружанська Т.В., 

провідний бібліотекар Помічнянської ЗШ №3 


