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             День Збройних Сил України 

      7 грудня 2017 року в Маслівському аграрному коледжі 

відзначалося загальне професійне свято усіх українських 

військовослужбовців - День Збройних Сил України. До складу Збройних сил 

України входять: сухопутні війська, повітряні та військово-морські сили, а 

також внутрішні війська, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, 

Державна прикордонна та оперативно-рятувальна служби. Збройні сили 

України – це об’єднання всіх військовослужбовців країни. Українська армія 

захищає територіальну цілісність нашої держави, забезпечує захист 

суверенітету та безпеку громадян.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вітаємо з Днем Збройних сил України чоловіків і жінок, 

які не відступають назад та йдуть тільки за перемогою, 

сміливих і відважних, сильних і безстрашних солдатів, 

офіцерів, і генералів. Бажаємо ніколи не сумувати, 

служити, кохати та бути коханими. Нехай діти ростуть – 

вам гідна зміна, і ви для них будьте гідним прикладом. 



   

Подаруй дитині радість 

     19 грудня в Україні відзначають День Святого 

Миколая. Святий Миколай – один із найшанованіших святих церкви – 

чудотворець, заступник бідних, захисник дітей. Саме в цей день  студенти 

Маслівському аграрного коледжу Білоцерківського НАУ  провели благодійну 

акцію «Подаруй дитині радість» та відвідали Центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей «Оберіг». Участь в 

акції прийняли групи: АТ-17, ТТ-17, 

ФГ-17, Мен-ФБ-17, Агро-17, Мен-16, 

ФГ-16, Агро-16, ФБ-16, ВТ-15, ФК-15, 

ФГ-15, ФГ-14. На зібрані кошти було 

придбано книги, розвиваючі ігри та 

солодощі. Чемні вихованці цього 

закладу на вдячність порадували 

студентів  своїми віршиками, 

посмішками та хорошим настроєм. 

 

 

 

 

 

 



   

Новий рік 

      Новий рік – це сімейне свято, саме тому в стінах Маслівського аграрного 

коледжу 21 грудня,  великою сім’єю  проводжали 2017 рік. Новий рік - час, 

коли в чудеса вірять навіть дорослі , а діти радіють в передчутті бажаного 

подарунка. Кожен намагається порадувати своїх близьких сюрпризом , 

підбираючи , чому ж здивувати , хтось поспішає додому до родини , яку вже 

давно не бачив. Всі наряджають святкову ялинку , запалюють гірлянди , 

готують різні смакоти і чекають в гості Діда Мороза.  



   

А ви знаєте, що.. 

-Першу кулю для новорічного дерева виготовили склодуви у 

Саксонії в ХVІ столітті. Однак масове виробництво ялинкових 

прикрас розпочалося лише 150 років потому. 

-А звідки з’явилась традиція малювати Санта-Клауса з оленями в небі, знаєш? 

Вперше політ Санта-Класуса на санях в оленячій упряжі описав у 1819 році 

письменник з Америки Вашингтон Ірвінг. 

-«Іронію долі, або з легким паром» показують ось вже 35 років, останнім днем 

перед Новим Роком. 

-Перша поява Санта-Клауса відбулася в 1822 році в Сполучених Штатах 

Америки. Пізніше слов’янські народи скопіювали Санту і зробили «нашого» 

Діда Мороза. 

-В Іспанії прийнято з'їдати на Новий рік дванадцять виноградин, як, власне, і 

на Кубі. 

-У Японії прийнято перед Новим роком купувати граблі, щоб зручніше було 

нагребти собі побільше щастя. 

-Раніше, люди не чекали подарунків від Діда Мороза, а навпаки самі їх йому 

дарували. 

-В Англії в 1516 році при дворі Генріха VIII була виставлена ялинка повністю 

із золота! 

-Італійці викидають свої старі речі у вікно опівночі 31 грудня! В мешканців 

Апенін є давній звичай, згідно з яким потрібно позбавлятися від усього 

непотрібного і старого напередодні Нового Року. 

-Південній півкулі не пощастило в плані новорічної атмосфери, оскільки 

Новий Рік у них припадає на середину літа, і вони замість сосен і ялинок — 

наряджають евкаліпти. 

- Кожна деталь костюма Діда Мороза щось означає і пов'язана зі слов'янською 

міфологією. «Правильний» костюм Діда Мороза - червона довга шуба і 

червона шапочка з білим хутром, білі валянки і білі рукавички, розшиті 

сріблом (символ чистоти і святості). 
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