Учнівська молодь закладів професійної освіти Чернігівської області
відвідала Національний заповідник «Гетьманська столиця»
З метою виховання справжнього патріота – людини з активною
життєвою позицією 29 травня 2019 року учнівська молодь чотирьох закладів
професійної освіти області (Чернігівського вищого професійного училища,
Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту, Чернігівського
професійного будівельного ліцею та Куликівського професійного аграрного
ліцею), відвідала Національний заповідник «Гетьманська столиця» у рамках
туру «Мій Батурин».
«Гетьманська столиця» - це безцінні пам’ятки історії, архітектури,
культури, археології та природи.
Учням радо відкрив двері палац К.Розумовського - триповерхова
будівля, зведена у стилі класицизму, що височіє над флігелями,
розташованими по обидва її боки. Це єдине творіння видатного англійського
архітектора Чарльза Камерона в Україні. Переходячи з кімнати в кімнату,
відвідувачів заворожувала розкіш та численні речі інтер’єру. Побродивши
алеями парку, молодь ніби поринула в атмосферу минулого.
Наступною зупинкою подорожі «Гетьманською столицею» був
будинок Генерального судді В.Кочубея, який чудово зберігся до нашого часу,
розташований серед прекрасного парку. Він є свідком становлення, розвитку
та знищення Батурина - резиденції українських керманичів доби
Гетьманщини. Під час екскурсії учні дізналися цікаві епізоди: з життя
Генерального судді В.Кочубея та його родини, про кохання І. Мазепи та М.
Кочубей; про особливості козацької судової системи та відвідали
двокамерний підвал, в якому було розміщено кімнату слідства та камеру
ув’язнення.
Далі екскурсія продовжилася в архітектурно-меморіальному комплексі
«Цитадель Батуринської фортеці». який яскраво ілюструє вигляд найбільш
укріпленої частини міської фортеці 1669-1708 рр. Гетьманський будинок
репрезентує реалії мурованої архітектури другої половини ХVІІ ст., естетичні
смаки перших батуринських гетьманів. Важливим об’єктом Цитаделі, який
привернув увагу юних відвідувачів, є замкова дерев’яна церква Воскресіння
Господнього, яка фактично є усипальницею героїв Батуринської оборони
1708 р., останки яких знайшли вічний спокій в її крипті.
На згадку про поїздку, були зроблені фото на Майдані Гетьманської
слави біля пам’ятника у вигляді скульптурної групи «Гетьмани. Молитва за
Україну» - це п’ять постатей українських гетьманів: Дем’ян Ігнатович, Іван
Самойлович, Іван Мазепа, Пилип Орлик, Кирило Розумовський, життя та

діяльність яких пов’язана з гетьманським Батурином. Скульптурна
композиція символізує єдність помислів гетьманів про соборність України.
Завітавши до Музею «Вітрила Миклухо-Маклая», учні дізналися багато
цікавого про життя нащадка легендарних запорізьких козаків, видатного
вченого, який був першим, хто науково довів біотичну рівноцінність людей
всіх націй та рас; подивилися фрагмент художнього фільму про зустріч М. М.
Миклухо-Маклая з папуаськими племенами на острові Нова Гвінея. М
Молодь із захопленням слухала екскурсоводів, розглядала експонати.
З багажем нових знань, вражень та позитивних емоцій учні повернулися
додому.

