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Історія дня                            День святого Миколая 2019: традиції, молитви Миколаю Чудотворцю 

     День Святого Миколая відзначають у період Різдвяного посту, тому 
традиційними стравами були вареники з грибами і пиво. У давнину цей 
день слов'яни вважали останнім у році, коли необхідно було роздати всі 
борги. Люди вірили, що якщо цього не зробити, 
то в прийдешньому році сім'я буде бідувати. В 
цей день було заведено миритися з тими, з ким 
у сварці. Також вважалося, що якщо господар 
будинку першим не обійде свій двір, то в насту-
пному році буде біда. Тому на день Святого Ми-
колая чоловіки намагалися встати раніше і 

обійти весь двір. Особливо шанується Чудотворець моряками — на ба-
гатьох кораблях і суднах є ікони Святого Миколая. Святий Миколай 
спочатку був покровителем моряків і дітей. За переказами він допомагав 
бідним дітям — годував їх, іноді підносив подарунки, рятував від смерті і 
зцілював. Тому після смерті, коли встановили свято в честь нього, в 
Голландії з'явилася традиція роздавати подарунки дітям. День Святого 
Миколая вони відзначали 9 грудня і так як він був покровителем мореплавців, то єпископ прип-
ливав на кораблі і роздавав подарунки дітям від імені Святого. А вже пізніше він став радувати 
діточок не тільки 9 грудня, але і на Різдво. Приблизно така ж традиція існувала і в Німеччині, ко-
ли в день пам'яті Святого 6 грудня служителі Кельнського собору роздавали дітям випічку і фру-
кти. 

День працівників дипломатичної служби 

22 грудня в Україні щорічно відзначається День працівників 

дипломатичної служби, встановлений Указом Президента від 

21.11.05 № 1639/2005. (Цього дня в 1917 році Урядом Україн-

ської Народної Республіки був створений Генеральний секре-

таріат міжнародних справ). Зовнішньополітична служба 

України має давні традиції, засновані, перш за все, на дипло-

матичному досвіді Київської Русі, яка підтримувала активні 

відносини з Візантією, Святим 

Престолом, Німецькою імперією, Польщею, Угорщиною, 

Францією, скандинавськими державами. Особливо розгалу-

женими і динамічними зовнішні відносини стали в часи прав-

ління князя Ярослава Мудрого (1019-1054). Після прийняття 

Акту про незалежність України 24 серпня 1991 року перед Мі-

ністерством закордонних справ постали нові завдання, пов’я-

зані з визнанням України міжнародним співтовариством, 

встановленням дипломатичних відносин, створенням ефекти-

вної мережі власних дипломатичних і консульських представ-

ництв, перебудовою повноцінних двосторонніх відносин із за-

рубіжними країнами, придбанням членства і ствердженням у провідних міжнародних органі-

заціях. Досягнення позитивних результатів на цих ділянках, а також закладення основних 

концептуальних принципів зовнішньої політики України є головним досягненням українсь-

кої дипломатії за роки незалежності. 

                         День енергетика 
 

Щороку 22 грудня в день зимового сонцестояння в Україні святкується День енергетика. 
Символічно, що свято співпадає з найкоротшим днем і найдовшою ніччю в році, коли робо-
та енергетиків найбільш помітна. Україна пишається минулим своєї енергетики та впевне-
на у своїх енергетичних перспективах. Професійне свя-
то енергетиків має давні і славні традиції, які добре за-
кріпилися як в чисто професійному середовищі, так і в 
супутніх галузях, не пов’язаних безпосередньо з підтри-
мкою і розвитком генеруючих потужностей, наприклад, 
деякі вважають його Днем електромонтажника. Вироб-
ництво електроенергії відбувається і на теплових елект-
ростанціях (ТЕС), так що свято справедливо можна на-
звати і Днем теплоенергетика. Це не дивно, адже від 
злагодженої роботи наших енергетиків залежить не тільки все виробництво і вся промисло-
вість, але і наша економіка в цілому. Зауважимо, що до складу кожного серйозного підпри-
ємства або виробництва входять спеціалізовані відділи, які займаються питаннями органі-
зації і контролю енергозабезпечення, це в свою чергу дозволяє проводити більш тісну спів-
працю безпосередньо з профільними енергетиками, вчасно реагувати на зміну попиту, за-
безпечувати надійність і цілісність всієї державної енергосистеми. Важливість і необхідність 
такої тісної співпраці підтверджена часом і практикою. 

 

Хроніка подій 

Молитва учнів Миколаю Чудотворцю 

Хроніка подій 



 

                                       
.  

 

 

 

                                       

 

 

 

 

Учнівський колектив Київського вищого 
професійного училища будівництва і ди-
зайну активно і весело зустрічає всі свя-
та! Новорічний концерт, підготовлений 
юними талантами,  порадував глядачів 
новорічними  пригодами казкових персо-
нажів . Були і пісні, і танці, акторська 
майстерність. А в центрі уваги - а як ін-
акше -  Дід Мороз і Снігурочка! Директор  
нашого училища Алексенко Георгій В’я-
чеславович щиро привітав всіх присутніх  
з наступаючим Новим роком та Різдвом 
Христовим і побажав здійснення мрій, 
щастя, миру, успіхів у всіх начинаннях. 

 Веселих новорічних свят! 

                      Вперед за новими досягненнями !                                         

                                   Свято випускного вечора      

 У житті кожного учня є  момент розлуки зі своїми викладачами, майстрами виробничого 

навчання, закладом освіти . Це свято для багатьох є тим кордоном, за яким учні стають до-

рослими і йдуть у доросле життя. 27 грудня 2019 року у Київському вищому професійному 

училищі будівництва і дизайну відбулось Свято випус-

кного вечора. На свято були запрошені учні та їх бать-

ки, педагоги училища, представники підприємств. 

Всіх присутніх привітав  директор училища Алексенко 

Георгій В’ячеславович. Учням були урочисто вручені 

дипломи, а також грамоти та подяки за активну 

участь у громадському 

та спортивному житті 

училища, за відмінні ус-

піхи та зразкову поведінку.  Багато батьків наших випускни-

ків отримали подяки за належне виховання дітей.  Наш за-

клад освіти закінчили 62 кваліфікованих робітники. Щиро 

сподіваємося, що у всіх наших випускників буде щаслива 

життєва дорога і ми будемо ними пишатись у майбутньому! 

Хай щастить! 

                                            Ви дорослі, красиві, натхненні, 

Кращі з кращих на цілій землі. 

Не тримайте синицю у жмені, 

Хай вас  кличуть удаль журавлі. 

Ви до мрій своїх линьте крилато. 

Не спиняйтеся, щоб не було… 

Хай удачі в вас буде багато 

І людське зігріває тепло.                      

                                     

Хроніка подій 
Хроніка подій 

Хай Новий рік приходить в дім 

в прикрасах ялинкових! 

Хай буде більше в році цім 

днів сонячно—чудових, 

що плинуть тихо, як вода , 

у щасті та надії. 

В ці найчарівніші свята 

хай здійснюються мрії! 


