
Культурна спадщина
скрізь призму 

індивідуальностей:
НА ПРИКЛАДІ РОБОТИ ШКОЛИ АМБАСАДОРІВ

МІСТА ЧЕРНІГОВА



Наше місто потрібно обов’язково
побачити, тому що це:

– Одне з найстаріших міст України.
– Місто, яке М. Грушевський назвав «гегемоном усього українського Лівобережжя».
– Одне з трьох історичних міст України, разом з Києвом і Львовом.
– «Музей під відкритим небом», оскільки в ньому збереглося 50 пам’яток архітектури XI-XIX ст., в тому
числі 5 храмів домонгольського періоду, – третина з усіх в Україні!
– Місто, в якому княжили Володимир Мономах та Ігор Святославич (герой «Слова о полку Ігоревім») і де
вершив свої подвиги билинний багатир Ілля Муромець!
– Місто, де розкопано безліч древніх скарбів, але до цього часу залишаються не знайденими скарби
гетьманів Івана Мазепи та Павла Полуботка!
– Місто, яке є не лише батьківщиною пива, а ще являє собою невеликий затишний обласний центр на
березі Десни на півночі України з безліччю храмів та соборів.



У Чернігові знаходиться 
більше 400 пам’яток 

культурної спадщини:
– Більше 200 пам’яток археології національного значення;
– Пам’яток історії – 96, з них 3 – національного значення;
– Пам’яток архітектури – 67, з них 28 – національного значення;
– Пам’яток монументального мистецтва – 17;
– Пам’яток садово-паркового мистецтва – 1.



ЧЕРНІГІВ
ніби вишуканий пан 
невизначеного віку

Він безперечно красивий, однак водночас суворий та стриманий. Вміє 
розкривати свою творчу натуру, не порушуючи граней свободи та цінностей.
Цей пан прекрасний і чарівний. Його красу можна розгледіти в багатьох 
деталях: елегантно-витончених манерах, вишуканому погляді та 
аристократичному вбранні. 
Він щедрий на відкриті усмішки та позитивні емоції, які готовий дарувати 
всім без винятку.
Пан-легенда, про якого можна говорити годинами і анітрішечки не 
стомитись. Його містичність та незвіданість магнетизують враз і надовго.
Пан-загадка, на якого можна дивитися незліченну кількість годин, так і не 
збагнувши хто він і куди тебе заведе наступної миті. 
Цей пан закоханий у природу рідного краю, який відчуває кожний шелест 
вікових дерев та зачаровані хвилі синьоокої красуні Десни.
Пан-життєлюб, який любить кожну мить свого буття як минулого, так і 
сучасного. Адже щасливий, що має змогу насолоджуватися подихом історії та 
ароматом модерну.
Цей пан мелодійно-співучий, з вуст якого лунають пісні українського крою 
із вкрапленням місцевого діалекту.
Пан-добряк з надзвичайно чуйними і теплими очима, який завжди привітно 
й гостинно зустрічає друзів та гостей, пригощаючи смачним чаєм з лісовими 
травами чи неповторно-запашною кавою.
Цей пан казковий замрійник, який обожнює вигадувати чарівні казки та 
втілювати неймовірні мрії у безкінечний вирій сучасності.



Хто такий Амбасадор?

• «Амбасадор» у перекладі з французької мови означає

посол або повноважний представник.

Амбасадори Чернігова – це люди, які використовуючи

свої знання й досвід розповідають з любов’ю про рідне

місто та створюють позитивний імідж.



«Школа Амбасадорів» у Чернігові

Розпочала свою роботу 19 січня 2019 року.

Її було відкрито за ініціативи активних представників 

Чернігівського управління культури та туризму. 

Мета Школи – популяризація рідного міста не тільки серед 

чернігівців, а й у різних куточках України та за кордоном.



Хто став Амбасадором? 

• У Школі зібралися дуже різні люди – за професіями та 
поглядами, проте всіх їх об’єднує одне – любов до рідного
міста та бажання творити разом його нову історію.
Серед них – вчителі, студенти, інженери, економісти, 
військовослужбовці. Особисто я маю філологічну освіту і 
весь мій професійний шлях пов’язаний зі словом. 
Працювала і працюю в освітніх навчальних закладах та 
займаюся журналістською діяльністю. Прийшла до Школи 
з цікавості, адже колись мріяла бути екскурсоводом. Проте 
життєві шляхи повели іншими стежками.



Амбасадори



Що робили 
та що дізналися 

в «Школі Амбасадорів»?



• Першим нашим завданням була презентація – «Мій Чернігів» за дві хвилини. Амбасадори 
показали рідне місто з різних поглядів, сторін та, що особливо важливо, з великою любов’ю і 
ніжністю. Вони застосували різні методи та креативні підходи. Чого тільки ми не побачили і не 
почули – від яскравих плакатів, поетичних зізнань, артистичних виступів до загадкових
клубочків та листя капусти. І це все наш таємничий Чернігів.

• Також ми дізналися про ідеальні екскурсії, уявили місто в ролі людини, почули на брифінгах
від професійних екскурсоводів (Олександра Бондаря та Ольги Вергун) про секрети успіху в цій
професії, пройшлися історичним Валом, слухаючи прості історії від Володимира
Пилипенка, побували на гостинах у «Смачної Сумщини» та довідалися про можливості
розвитку гастрономічного і водного туризму.



• Крім того, під час заходу «Смачні історії Чернігова» розширили знання про традиції чернігівської

кухні, дізнавшись про спеції по-чернігівськи, призабуті та оригінальні страви – киселяники (тісто з

густого киселю), захолод (холодець), хопка (холодний борщ), квасол (суп із свинячих ребер та груш),

бульбяники (варена картопля з добавлянням борошна), квас з бузини, чай з калиною та чебрецем.

• Цікавим та корисним був для Амбасадорів загальноукраїнський форум «Туристичні практики

2019», який відбувся у день відкриття високого туристичного сезону в квітні. Під час заходу можна

було отримати інформацію на будь-який смак від фахівців туристичної галузі з Києва, Одеси, Рівного,

Сум, Запоріжжя та Дніпра. Приміром, ми дізналися і про розвиток туристичної привабливості міст, і

про пошук дієвих інструментів збільшення туристичного потоку, і про успішний екскурсійний сервіс,

і про креативний підхід щодо створення екскурсійного продукту.



Що отримали від Школи?

• Якщо коротко: нагороди – дипломи та враження.

• Дипломи, думаю, не саме головне. Основне – це незабутні емоції та нові знайомства.



Захист Амбасадорівських ідей

• Ми представили розробки своїх авторських екскурсій. Ідучи на це заняття, чесно кажучи, 
мало хто з нас сподівався почути та побачити стільки креативних ідей та пропозицій. 
З кожною презентацією ми дивувалися все більше і більше, розуміючи – «уроки» в Школі
не пройшли даремно. 
Адже різноманіття екскурсій, дійсно, вразило – тут вам і урбаністорії та освітній туризм, 
подвійне життя будівель та містичний Чернігів, музичні та космічні екскурсії, велосипедні
та обов’язкові прогулянки, пивні історії та квести для дітей.



До речі, вже проведено квести для дітей 
«Неймовірні пригоди Розумників» та 

екскурсія англійською мовою «Подорож у часі».



Моя екскурсія

• Щодо моєї екскурсії, то мені захотілося провести її 
вулицею, яку я дуже люблю – вулицею Шевченка. 
Чому саме нею? А тому що в мене пов’язано з нею дуже 
багато життєвих епізодів. 
Нині вулиця Шевченка простягається від вулиці 
Кирпоноса і Красної площі і тягнеться аж до автошляху 
на Седнів, Березну, Мену і Новгород-Сіверський. Вона 
являє собою одну з головних транспортних артерій міста. 



А розпочинається моя 
екскурсія так…





Дякую за увагу!


