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Очковська Анастасія Андріївна 

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 
факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв 

кафедра музичного мистецтва та менеджменту соціокультурної діяльності 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ КУЛЬТУРНОГО ДОЗВІЛЛЯ МОЛОДІ У МІСТІ 

НІЖИН 

 

Вільний час є одним з важливих засобів формування особи молодої 

людини,тому організація культурного дозвілля є головним аспектом у 

впливі на формування особистості. Заклади культури дають можливість 

молоді задовольнити свої духовні, розважальні та інші потреби. Тому 

проблема поліпшення якості дозвіллєвої діяльності молоді в закладах 

культури є актуальною і соціально важливою [1]. 

Не для кого не є новиною, що молодь Ніжина віддає перевагу 

відпочинку зі своїми друзями, тому більшість часу проводить в парках, 

скверах, ресторанах, кафе та ін. 

Молодіжний рух, як форма вияву соціальної активності молодого 

покоління є найефективнішим механізмом взаємодії нових поколінь з 

суспільством. У рамках молодіжного руху, молода людина не лише 

проходить соціалізацію, здобуває необхідний досвід, але й 

самореалізується. Молодіжний рух є осередком формування молодіжного 

стилю життя, культури. Сьогодні юнологи розрізняють дві форми 

молодіжного руху:  

 організований молодіжний рух; 

 неформальний молодіжний рух. 

У Ніжині є молодіжні громадські організації, які займаються розвитком 

нашої молоді. Молодь поділяється на три типи: шкільна, студентська та 

працююча. Кожному цьому типу цікаве різне. Якщо шкільна молодь 

полюбляє гуртки та секції, студентам більш цікаво відвідувати концерти та 

кіно, а працююча молодь взагалі шукає відпочинок в ресторанах або кафе 

вже з їхньою культурною програмою. Але є те що об'єднує всі три типи – 



проведення свого дозвілля в місті Ніжин, а саме: прослуховування музики, 

перегляд кінофільмів, спілкування у соціальних мережах і т. д . 

Є безліч місць для культурного розвитку та дозвілля молоді. 

Одним із прикладів є Ніжинський краєзнавчий музей імені Івана 

Спаського Ніжинської міської ради Чернігівської області. Музей виконує 

функції культурно-освітньої та науково-дослідної установи краєзнавчого 

профілю та забезпечує збереження, вивчення, популяризацію пам'яток 

природи, історії, матеріальної та духовної культури Ніжина та Ніжинщини 

як складової національної історико-культурної спадщини України. До 

складу музею входять чотири повноцінні відділи: історичний, художній, 

«Природа Приостер’я» та «Поштова станція». Унікальна експозиція 

відділу «Поштова станція» розміщена в одному з будинків комплексу 

будівель Поштової контори – пам’ятки архітектури XVIII століття та 

репрезентує розвиток поштової справи в Україні вцілому та в Ніжині 

зокрема [4].  

Також центром культурного дозвілля є Ніжинський міський будинок 

культури, зала його вміщує 417 глядачів, сцена оснащена професійною 

звуковою та світловою апаратурою. На базі будинку діють дев’ять творчих 

колективів серед яких багато молоді. Метою Будинку культури є 

створення умов для самодіяльної творчості, духовного розвитку, 

задоволення культурних потреб і організації відпочинку населення. 

Культурно-мистецькі та культурологічні заходи проводяться з метою 

популяризації та поширення українських традицій, звичаїв і обрядів, 

історико-культурної спадщини, розвитку сучасного та традиційного 

мистецтва, підтримки обдарованої молоді, посилення ролі бібліотек в 

сучасному інформаційному просторі, організації змістовного дозвілля 

мешканців і гостей району.  

У місті діє драматичний театр, що має давні добрі традиції, є гідним 

продовжувачем театральних традицій славетної акторки Марії 

Заньковецької – один із головних культурних осередків міста і області. 



Також для молоді є культурні навчальні заклади,такі як: 

 Ніжинська музична школа; 

 Ніжинська хореографічна школа;  

 Ніжинська школа мистецтв імені Марії Заньковецько; 

 «Ніжинський коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької» 

Чернігівської обласної ради, який здійснює підготовку студентської 

молоді спеціалістів культурно-мистецької галузі. 

На сьогодні коледж – один із провідних мистецьких навчальних закладів 

нашого регіону, в якому формуються справжні творчі особистості – 

майбутні спеціалісти культурно-мистецького фронту. Студенти та творчі 

колективи коледжу є постійними учасниками й переможцями 

міжнародних, всеукраїнських й обласних конкурсів та фестивалів 

Кожен день відбуваються різні квести, майстер-класи, ігри та 

конкурси, що організовує  Ніжинський молодіжний центр. 

В Ніжині функціонує відомий та елітний Фітнес Центр,  з 

оригінальною і приємною назвою «Позитив».  За 10 років існування 

«Позитив» зарекомендував себе, як кращий спортивний центр нашого 

міста [2]. 

Цьогоріч вперше у Ніжинській міській об’єднаній територіальній 

громаді відбувся конкурс молодіжних проєктів «Ніжин – молодіжна 

столиця Чернігівщини», організатором якого став відділ у справах сім’ї та 

молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради.  

Роботи приймалися за номінаціями: 

- «Розумному місту – креативна молодь»; 

 - «Ніжин – місто відкрите, творче, толерантне»;  

- «Патріотичний Ніжин»;  

- «Рідному Ніжину – сталий розвиток»; 

- «Ніжин – територія успішної кар’єри»;  

- «Здоровий Ніжин – здорова нація!».  



У Ніжині бережуть пам’ять про письменника Миколу Гоголя. Діє 

літературно-меморіальний музей, що заснований ще у 1909 році, де  

зберігається дитячий портрет класика та його особисті речі. Іменем 

письменника названо державний університет та центральна вулиця міста. 

Багато туристів приїжджають на екскурсії, щоб прогулятися по вулицям та 

паркам, якими гуляв Гоголь. Також мешканці Ніжина можуть похвалитися 

своєю «Вієвою церквою». За місцевими переказами, саме тут сталися події, 

що і надихнули Миколу Гоголя на написання моторошної історії про 

бурсака і панночку [3]. 

Пам’ятки міста на туристичній карті міста:. 

● Музей «Поштова станція»; 

● Церкви та собори Ніжина; 

● Пам’ятник Гоголю; 

●  Музеї при Ніжинському державному університеті ім. М. Гоголя; 

● Музей рідкісної книги при університеті; 

●  Художня Галерея при університеті. 

Також було впроваджено електронні послуги, пов’язані з туризмом: 

створення веб-порталу і мобільного додатку "Ніжин Туристичний".  

Так як зараз не найкращий час для України та й взагалі для світу, а 

пов'язано це із COVID-19, то дозвілля Ніжина змінилося. Вже не так 

масштабно проводяться різні види гуртків, секцій, концертів, 

розважальних програм та ін. Але й при такому розкладі знайшовся вихід із 

ситуації-онлайн дозвілля. Прикладом онлайн дозвілля слугувала онлайн-

екскурсія Ніжином. Для всіх хто був на самоізоляції UA: Чернігів 

пропонував годинну екскурсію від ведучого пригодницької експедиції 

«Артефакти», історика, екскурсовода Володимира Пилипенка. 

Інший проєкт – Ніжинський міський молодіжний центр – це більше ніж 

місто зустрічей молодих людей. Це простір де народжуються нові проєкти, 

які продовжують жити власним життям. 



Від молоді залежить майбутнє дозвілля Ніжина та його розвиток, 

тому я сподіваюсь що ми зможемо докласти сил для реалізації мрій і 

зробити наше місто ще кращим та цікавішим не лише для мешканців, а й 

для гостей . 
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