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Бліц-інформЛітературно-мистецька панорама
Виставка 

Василя Дубового 
й Олени Вербицької

У Чернігівському му-
зеї-заповіднику Михайла 
Коцюбинського відкрила-
ся виставка талановитого 
чернігівського подружжя 
митців — скульптора Ва-
силя Дубового й художниці 
Олени Вербицької.

«На жаль, митців уже 
немає з нами, хоча вистав-
ка приурочена до їх ювілею. 
Цього року Василю Дубо-
вому мало б виповнитися 
шістдесят п’ять років, а Оле-
ні Вербицькій — сімдесят. 
Вони залишили після себе 
такий цікавий пам’ятний 
слід», — розказує Наталія 
Коцюбинська, заступник 
директора музею.

На виставці представ-
лені роботи Олени Вербиць-
кої із серій «Весна», «Літо», 
«Осінь», «Зима», «Гурзуф». 
На її полотнах впізнаються 
знайомі чернігівські пейза-
жі, а також морські краєви-
ди. Серед творів Василя Ду-
бового привертають увагу 
скульптурні портрети у гли-
ні, гіпсі, дереві.

Виставка триватиме до 
8 жовтня.

Наукові співробітники Національно-
го архітектурно-історичного заповідника 
«Чернігів стародавній» підготовили чергове 
ілюстроване науково-популярне видання 
«Чернігівський колегіум». Брошура вийшла 
друком двома мовами — українською та 
англійською.

Автор — Ольга Травкіна, кандидат історич-
них наук, завідувач відділу музейної та науко-
во-фондової діяльності.

Цей нарис присвячений Чернігівському ко-
легіуму — першому навчальному закладу вищо-
го рівня в Лівобережній Україні ХVІІІ ст. 

Таким чином, продовжено видання нау-
ково-популярних нарисів про пам’ятки архі-
тектури Чернігова та його історію. Зокрема, 
в 2015 – 2016 роках надруковані брошури: 

«Антонієві печери та Троїцько-Іллінський мо-
настир» (про заснування Болдиногорського Бо-
городичного монастиря в Чернігові та про архі-
єпископа Лазаря Барановича, завдяки його зу-
силлям монастир з невеличкої чернечої обителі 
перетворився на архітектурний комплекс, ду-
ховний і культурний центр Лівобережної Укра-
їни); «Чернігівський «Вал» (нарис, присвячений 
Дитинцю — історичному центру Чернігова та 
пам’яткам, які знаходяться на його території); 
«Легенди Болдиних гір» (про одну з мальовничих 
історичних частин міста — оповитих низкою ле-
генд та переказів).

Брошуру «Чернігівський колегіум» можна при-
дбати в музеях заповідника (в Колегіумі, Борисо-
глібському соборі на Валу, Антонієвих печерах). 
Вартість видання — 20 гривень.

Напередодні Дня Незалежності України 
музейна вуличка просто неба в Седневі пе-
ретворилася ще й на вуличку-рушник.

Із появою біля козацької Георгіївської 
церкви світлин із минулого та репродук-
цій картин художників, які малювали Сед-
нів, вуличка завдовжки 42 метри з вересня 
2016 року постійно оновлюється.

Усе це стало можливим завдяки насто-
ятелю церкви о. Тимону. Він та його родина, 
парафіяни та небайдужі мешканці Седнева 
хочуть, щоб Георгіївська церква збагачува-
ла відвідувачів як духовно, так і мистецьки.

Ще раніше ми з настоятелем церкви 
обговорювали пропозицію щодо створен-
ня на вуличці візерунків українського руш-

ника. Вирішили, що це має статися до Дня 
Незалежності України, та ще приурочити її 
створення до ювілеїв українських діячів Іллі 
Шрага (з нагоди 170-річчя відомого земля-
ка краєзнавець Ярослав Волерт виготовив 
сувенірну листівку) та Левка Лук’яненка.

Робота розпочалась, коли студентки 
Наталія Синиця та Світлана Курданова ви-
явили бажання попрацювати над малюн-
ком на асфальті. Заступник голови Черні-
гівської районної ради Володимир Поліщук 
теж підтримав ідею та допоміг у придбанні 
спеціальної фарби. Однак необхідно було 
вирішити й інші питання: виготовлення ба-
нера про вишивку Зінаїди Лук’яненко, при-
дбання паркану (тину), обмежувача руху 
для машин тощо. Підтримку добрій справі 
надали також такі керівники: перший за-
ступник голови Чернігівської райдержад-
міністрації А.М. Кругол, С.А. Сезоненко (ДП 
«Чернігівський військовий лісгосп»), Т.М. 
Маханькова (відділ освіти РДА), Т.В. Мірош-
ниченко (відділ культури і туризму РДА), 
В.Г. Левицький (ПП «Левона-С»), І.В. Шкур-
ко («Чернігівеліткартопля»), М.Д. Понома-
ренко (ТОВ «Десна»), С.В. Самоненко (ПБП 
«Вимал»), Г.М. Ткаченко (ФГ «Напорівське»), 
А.М. Ткаченко (ТОВ «Слабинське»).

Від щирого серця настоятель церк-
ви о. Тимон дякує всім, хто долучився до 
цього творчого проекту. Можливо, онов-
лені та гарні вулички з’являться і в інших 
куточках Седнева та в селах Чернігівсько-
го району.

Андрій КУРДАНОВ,
заступник голови Чернігівської 

райдержадміністрації

Служба зайнятості 
допомагає 

у працевлаштуванні 
інвалідів

У січні – серпні 2017 року по-
слугами Чернігівської обласної 
служби зайнятості скористалися 
1025 безробітних цієї категорії. За 
сприяння служби працевлаштова-
но 216 осіб.

Роботу їм підшуковують з ура-
хуванням знань та навичок, ме-
дичних рекомендацій та особистих 
побажань.

Також пропонують скористати-
ся послугами з професійного на-
вчання та пройти професійну під-
готовку, перепідготовку. У січні – 
серпні на навчання було скерова-
но 69 осіб з інвалідністю.

Такій категорії громадян служ-
ба зайнятості пропонує також 
участь у громадських та інших ро-
ботах тимчасового характеру. 
Цією можливістю скористалися 
43 особи.

Непоодинокими є випадки, 
коли люди з інвалідністю створю-
ють собі робочі місця, стаючи під-
приємцями. За допомогою служби 
в січні – серпні 8 осіб цієї категорії 
започаткували власну справу. 

Олена ДЕРКАЧ,
обласний центр зайнятості

Необліковану зброю 
здайте в поліцію
На прес-конференції поліція поінформувала, що на 

Чернігівщині, як і по всій державі, почалися профілактичні 
заходи з виявлення та вилучення з незаконного обігу зброї 
та вибухівки. Пріоритет — безпека громадян в області та 
державі.

«Лише за добу поліція вилучила 2 гранати до підстволь-
ного гранатомета в Коріківці та більше сотні набоїв різних 
калібрів до вогнепальної зброї армійських зразків на Борз-
нянщині. Також виявлено 8 порушень правил зберігання 
вогнепальної зброї за місцем мешкання. За порушення 
правил зберігання вилучено 4 одиниці зброї», — повідомив 
начальник сектора комунікації ГУНП у Чернігівській облас-
ті Сергій Бриль.

Загалом цього року, станом на 8 вересня, на Чернігів-
щині поліція вилучила 36 одиниць вогнепальної зброї, 26 
гранат, 6 кілограмів вибухівки та майже 4 000 набоїв різ-
них калібрів.

Незаконне зберігання зброї та боєприпасів тягне за 
собою кримінальну відповідальність, за винятком коли гро-
мадяни добровільно здають її поліції.

Тролейбус № 5 
тепер їздить на вокзал
Багато років цей тролейбус з’єднував Подусівку і «Хімво-

локно». Останнім часом маршрут скорочено, тролейбус роз-
вертається на Кругу, біля танка, і йде назад на Подусівку. 

Але, враховуючи численні звернення мешканців міста, 
від 9 вересня внесено зміни до маршруту № 5 «Подусівка 
— готель «Україна». Маршрут тепер такий: Подусівка — вул. 
Любецька — просп. Миру — просп. Перемоги — вокзал та 
у зворотному напрямку.

Отже, маршрут з’єднав Подусівку з центром міста, Цен-
тральним ринком, залізничним та автобусним вокзалами. 

Новий навчальний рік 
на Чернігівщині 
За парти сіли 93,5 тисячі учнів, з них близько 10 тисяч 

— першокласники. В області — 532 загальноосвітні на-
вчальні заклади. Порівняно з минулим навчальним роком 
10 таких закладів ліквідовано, в 4-х призупинена діяльність 
у зв’язку з відсутністю учнів.

Є 447 дошкільних навчальних закладів, у яких майже 31 
тисяча вихованців.

Розширена мережа позашкільних закладів — до 71-го. 
В області налічується 17 закладів інтернатного типу (один 

закрили — Краснохутірську школу-інтернат у Новгород-Сі-
верському районі), в яких більше 2,2 тисячі вихованців.

Також є 18 професійно-технічних училищ, в яких навча-
ється 5100 учнів. В області діє 23 вищі навчальні заклади, 5 
з них — ІІІ і IV ступеня (інститути й університети), 18 — І і ІІ 
ступеня (коледжі, технікуми і т. п.), які прийняли на навчання 
23 тисячі студентів.

Для школярів — 
безкоштовні гуртки 
З початком нового навчального року Чернігівський 

міський центр туристсько-оздоровчої та виховної роботи з 
дітьми і молоддю оголосив новий набір до гуртків за такими 
напрямками: пішохідний туризм, спортивне орієнтування, 
історико-краєзнавчий, еколого-туристичний, туристсько-
краєзнавчий, народознавчий. Записатися можуть усі бажа-
ючі діти віком від 10 років. Навчання в гуртках безкоштовне.

Анонс масових заходів Центру:
27 вересня — гра-пригода, присвячена Всесвітньому 

дню туризму, для гуртківців Центру.
6 жовтня — особисто-командна першість зі спортивно-

го орієнтування серед навчальних закладів міста (урочище 
Ялівщина).

7 – 8 жовтня — змагання зі спортивного орієнтування 
(лижна база, ліцей № 16).

12 – 13 жовтня — ХІІІ відкритий міський етап Всеукра-
їнського зльоту туристів-краєзнавців, присвячений Дню 
українського козацтва.

29 жовтня — першість школи №1 зі спортивного орієн-
тування (Вал).

Телефон для довідок: 3-12-40.

Дніпровська школа 
з новим автобусом 
Подарунок дуже потрібний, адже до школи їздять діти з 

дванадцяти сіл. Автобус коштує мільйон триста п’ятдесят тисяч 
гривень. Кошти на нього виділила Чернігівська районна дер-
жавна адміністрація, частину додала Боровиківська сільська 
рада — учні з її населених пунктів також відвідують школу.

У школі навчаються 64 учні, які живуть на території двох 
сільрад — Дніпровської і Боровиківської, автобусом діста-
ються до навчального закладу понад тридцять дітей. Найбіль-
ша відстань до села, звідки їздять школярі, — 16 кілометрів. 

Шкільним автобусом їздять і вихованці садочка, в яко-
му вісім дітей. 

А до першого вересня школа отримала ще й ноутбук.

Корифеї Української 
академії мистецтва
В історії українського образотвор-

чого мистецтва є сторінки, що докорін-
но змінили стан нашої культури та ви-
значили її подальший розвиток. Однією 
з таких подій стало заснування Україн-
ської академії мистецтва 1917 року.

19 серпня в Чернігівському облас-
ному художньому музеї імені Григорія 
Галагана відбулося відкриття вистав-
ки «Корифеї Української академії мис-
тецтва», яка є складовою мистецького 
проекту — арт-фестивалю «Віват, Ака-
демія!», присвяченого 100-річчю Укра-
їнської академії мистецтва (у рамках 
відзначення 100-річчя Української ре-
волюції), та має на меті висвітлення 
творчих досягнень викладачів УАМ від 
20-х рр. до кінця ХХ ст.

Цікаво було послухати спогади відо-
мих чернігівських митців Володимира 
Ємця, Анатолія Адруга, Олексія Какала. 
Усі вони свого часу навчалися у відомих 
майстрів українського образотворчого 
мистецтва.

Представлені на виставці твори де-
монструють високий рівень майстер-
ності митців графіки, живопису, скульп-
тури. В експозиції представлені твори 
М. Жука, М. Бурачека, Л. Крамаренка, 
О. Богомазова, К. Трохименка, М. Глу-
щенка, Т. Яблонської, В. Зарецького, 
П. Басанця та інших митців.

Доповнюють виставку твори учнів і 
викладачів Чернігівської дитячої худож-
ньої школи та Чернігівської міської шко-
ли мистецтв.

Гості з 56 країн світу відвідали 
виставку «Чернігів та чернігівці 

100 років тому»
Поціновувачі старовини з Австрії, Болгарії, Венесуели, 

Індії, Канади, Китаю, Литви, Мальти, Норвегії, Перу, Румунії, 
Словаччини, США, Того, Угорщини, Франції, Швеції, Японії та 
інших країн завітали в наше стародавнє місто та ознайоми-
лися з експозицією «Чернігів та чернігівці 100 років тому».

Виставка розгорнута у приміщенні чернігівського Коле-
гіуму на Валу. Експозиція діє вже понад десять років, вона 
присвячена історії міста на зламі століть. Тут можна озна-
йомитися з історією, архітектурою, промисловістю, освітою, 
культурою та діяльністю відомих чернігівців, побутом меш-
канців міста кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Виставка «Чернігів та чернігівці 100 років тому» працює 
щодня з 10.00.

Ювілейна виставка Миколи Гайдука
В обласній бібліотеці ім. В. Короленка відкрилася ви-

ставка «Побачення з морем» чернігівського художника 
Миколи Гайдука.

Микола Васильович Гайдук народився 8 вересня 1947 
р. у селі Жадове на Чернігівщині. Закінчив Кримське ху-
дожнє училище ім. М. Самокиша. Навчався у відомих крим-
ських художників Анатолія Шилова, Анатолія і Валентина 
Григор’євих. Від 1974 року живе і працює в Чернігові, де 
займається художнім оформленням музейних експозицій, 
книг, монументальним мистецтвом, але перевагу надає жи-
вопису та графіці. Учасник багатьох всеукраїнських, облас-
них виставок. Твори художника зберігаються в музеях Чер-
нігова, інших музеях України, в бібліотеці ім. В. Короленка, 
приватних збірках у ряді держав. 

На виставці «Побачення з морем» художник представив 
15 морських пейзажів. Виставка захоплює з першого по-
гляду.

На картинах зображений Гурзуф, кримське узбережжя 
Чорного моря. 

Видання «Чернігівський колегіум»

Вуличка-рушник у Седневі
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