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кафедра музичного мистецтва та менеджменту соціокультурної діяльності 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ КУЛЬТУРНОГО ДОЗВІЛЛЯ У КОРОПСЬКОМУ 

РАЙОНІ 

 

На території Коропського району існує багато культурних пам’яток, 

які потребують аналізу та висвітлення для широкого загалу.  

Культурне дозвілля – це  форма внутрішньої культури людини, яка 

передбачає наявність у неї певних особистісних якостей, які дають змогу 

змістовно та з користю проводити вільний час. 

Зважаючи на множинність та різноманітність класифікацій дозвілля, 

загальноприйнятою вважається класифікація дозвілля за такими ознаками: 

 видом активності (пасивне та активне дозвілля); 

 періодичністю (щоденне, щотижневе, відпускне, святкове); 

 тривалістю (короткочасне, довготривале, епізодичне); 

 напрямами діяльності (творче, рекреаційне, культурне, спортивне, 

декоративно-прикладне, туристичне) [5]. 

Коропський район розташований на північному сході Чернігівської 

області, і займає площу по обидва боки річки Десни. Найдавніші 

археологічні знахідки, виявлені на території Коропського району, 

датуються дослідниками 20-м тисячоліттям до нашої ери. Ко роп — селище 

міського типу, районний центр Коропського району Чернігівської області, 

центр. На Коропщині знаходиться всесвітньо відома пізньопалеолітична 

стоянка, на місці якої в наш час створено Мезинський археологічний музей 

та Мезенський  національний природничий парк [1]. 

Мезинський національний природний парк було створено згідно з 

Указом Президента України від 10 лютого 2006 року [2].  



Мезинський археологічний науково-дослідний музей ім. В.Є. 

Куриленка. Заснований у 1965 р. на місці всесвітньовідомої Мезинської 

палеолітичної стоянки місцевим археологом, краєзнавцем, художником 

Василем Єлисейовичем Куриленко [3]. 

Дуже відомий в Україні – Фестиваль мамонт фест. Організатор: ГО 

«Мамонт Фемелі». MAMONT FEST – це стилізоване музична спортивне 

дійство під добу первісних людей кроманьйонців (мисливців на мамонтів), 

на землях з глибокою значущою історією де була знайдена найдавніша у 

світі барабанна установка, де завжди панувала атмосфера творчості та 

свободи. Протягом двох днів проходили протистояння з футболу, 

волейболу, битви талантів, які змагалися за кубки кроманьйонських ігор та 

призовий фонд в понад 7000 грн. На гостей фестивалю чекали екскурсії по 

туристичних місцях та інсталяціях МНП та виступи виконавців, гуртів біт-

боксерів, ді-джеїв та дикі танці до світанку [7]. 

Ще одним місцем проведення дозвілля, як Меморіальний музей 

Миколі Кибальчичу. Меморіальний музей М. І. Кибальчича був відкритий 

20 січня 1960 року. Розташовується у відреставрованому родинному 

будинку Кибальчича [6]. 

Інший Коропський регіональний історико-археологічний музей 

міститься у приміщенні Феодосіївської церкви (1881), що є зразком 

культурної архітектури кінця XIX століття. У Коропському регіональному 

історико-археологічному музеї зберігається понад 7 тисяч експонатів. 

Експозиція музейного закладу розповідає відвідувачам про багатовікову 

історію Коропщини [8]. 

Мистецтво робить світ яскравішим і світлішим. Це довели талановиті 

й нестримні учасники І Регіонального огляду-фестивалю кращих 

аматорських танцювальних колективів та окремих виконавців «Сонячні 

промені». Танцювальне шоу тривало понад дві години й складалося із 

трьох десятків номерів, де всі його учасники отримали відзнаки та 

дипломи.  



Відомий на всю Україну «Ярмарок» в Коропі.  Із 2001 року 

відродили святкування. Гості ярмарку можуть насолодитися 

театралізованим карнавальним дійством, покататися на гойдалках, 

роздивитися давній побут ,придбати сувеніри та насолодитися гарним 

концертом. 

Нещодавно був створений клуб «Довголіття». У територіальному 

центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Коропської селищної ради, де люди похилого віку із користю для здоров'я 

використовують осінні погожі дні для заняття вправами, де під  час занять 

оздоровчою гімнастикою роблять акцент саме на дихальні вправи. 

Дуже гарний проєкт «Scholarship» придумали для студентів в Коропі, 

в межах якого в Україні» стартував ІV конкурс для студентів коледжів, 

технікумів України. Призовий фонд цього конкурсу складає 28 000 грн. 

Переможець конкурсу отримає оплату одного року в своєму навчальному 

закладі або оплату освітніх курсів. Теми для написання робіт 

пропонуються для поліпшення фінансової грамотності української молоді 

[4]. 

Особливої уваги потребує саме село Нехаївка, адже розвиток 

культурного дозвілля там на не достатньому рівні. Існує безліч різних 

заходів, які проводяться в Нехаївці, але їх професійний рівень дещо не 

дотягує до рівня Коропа. Організатор всіх свят в селі Нехаївка Олена 

Гуненко – дуже талановита і гарна жінка. Саме вона намагається підняти 

культурний рівень в селі. Завдяки їй будинок культури отримав багато 

грамот, подяк за участь у різних творчих конкурсах. Вона створила свій 

співочий колектив «Калинонька», основна вікова категорія якого від 45-70 

років.  

До карантину до кожного свята в Будинку культури проводились 

святкові концерти. До різник культурних заходів залучають діти і всі 

охочі, але нажаль аудиторія є дуже малою. 



Таки чином можна констатувати, що незважаючи на всі фінансові 

проблеми та віддаленість від великих міст – культурне життя у 

Коропському районі розвивається, проводяться заходи, концерти, 

фестивалі, ярмарки з метою якісного покращення соціокультурного 

дозвілля населення. 
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