
Свято милосердя 
 

"Миколай бородою трусе – гласить відоме прислів’я, – дорогу стеле". 

На дворі того дня з’явилися перші сніжинки, які відразу танули. А от на сцені 

актового залу середньої школи № 7 "випав" красивий різнокольоровий і 

стійкий "сніг". Це візерунчатими сніжинками прикрасили зал 

старшокласники, готуючись до проведення загальноміського свята для дітей, 

які знаходяться під опікою. Ініціатором його став міський відділ освіти. 

За давніми народними традиціями відзначали свято зимового Миколая 

(19 грудня). Але найбільше його любили діти, бо вважався він їхнім 

охоронцем і завжди приносив гостинці. 

Просторий зал поступово заповнився. Із своїми опікунами прийшли 

меньшенькі учні із всіх шкіл міста. Були і першокласники, і старші школярі. 

А скільки прийшло артистів! На чолі першої і десятої шкіл – 

заступники директорів з виховної роботи Л. С. Кирдан та С. В. Зеленьська. 

Художні програми шкіл 1, 7, 10 злилися в одну – великий, яскравий концерт, 

сценарій якого підготувала педагог-організатор СШ № 7 Л. А. Матях. 

Ось колоритний виступ ансамблю "Полісяночка" з першої школи 

(художній керівник С. І. Година). А як же гарно співала Марія Швець пісню 

"Чортополох". Зал принишк, слухаючи у виконанні Тетяни Голуб "Прилетіла 

перепілонька". Не відставали і танцюристи. А ось прекрасний виступ дуету 

бандуристів із піснею "Тече вода із-за гаю" (художній керівник Н. В. Орел). 

Учні 9-10 класів школи № 10 порадували присутніх сценкою-уривком 

із твору М. Коцюбинського "Фея гіркого мигдалю". Пісня "Червона шапочка" 

у виконанні Ані Савченко була напрочуд гарною. Сподобався естрадний 

танок "На побаченні". Виступив і ансамбль учнів 2-3 класів з піснею "Мій 

рідний край" (худ. керівник С. М. Свириденко). 

Неперевершеними і дотепними були ведучі всього концерту – учні 7-ої 

школи. Варто відзначити Юлію Шолом (7-В кл.), Олену Колесник (7-В), 

Дениса Щітку (6-Б), Тетяну Федорову (7-В), Олександру Приходько (6-Б), 

Христину Долгову (6-Б). Артистично виконали свої ролі Миколая – Артем 

Шаповал (8-В), Янголят – Ліза Саєнко (1-В) та Владик Іванов (1-Б). 

Музики грали, діти співали, танцювали. Та потай кожен з дітлахів 

чекав, коли ж Миколай принесе гостинці, якими можна поласувати... 

І ось довгоочікувана мить. До залу завітали почесні гості, шановані в 

місті жінки, завдяки турботам яких Миколай зміг наділити кожного подарун-

ком. Це Т. М. Стратілат – голова ліги-клубу "Ділова жінка", директор 

приватного підприємства "Атлант"; голова Спілки жінок України в м. Ніжині 

Л. Г. Алєксєнко; депутат міської ради з багаторічним досвідом, голова комісії 

соціального захисту, депутат міськради, директор Ніжинського училища 

культури і мистецтв ім. М. Заньковецької Л. Л. Єрмольченко. 

Зворушливими були виступи Т. М. Стратілат та В. І. Савченко – 

спеціаліста Ніжинського міського центру соціальних служб для молоді. 



Після закінчення свята територіальний центр "Милосердя" (директор С. 

І. Глотко), подарував дітям-сиротам смачний обід. 

Хвилювалася Т. Ф. Бассак, начальник служби у справах сім’ї та молоді 

міськвиконкому: чи ж всім вистачить солодощів? 

Чи ж вдало підібрана художня програма? 

Відчувалося і хвилювання, і задоволення Т. Ф. Рудяк заступника 

завідуючої відділом освіти міськвиконкому. Ідея міського відділу освіти – 

організувати у СШ №7 велике і гарне "Свято Миколая" перетворилося в 

життя. 

 

Мені було легко спілкуватися з усіма цими 

жінками-однодумцями. У вирішенні всіх питань вони 

йшли назустріч сьомій школі. Саме завдяки їм стало 

можливим проведення великого Свята милосердя. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


