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ЗРОСТАЙ,  УКРАЇНО, 

В  ЄДИНІЙ  ЄВРОПІ!



Звітний концерт Чернігівської музичної школи 
№1 імені С.В.Вільконського 2017 року проходить 
під гаслом «Зростай, Україно, в єдиній Європі!».

Вже понад століття наша школа робить вагомий 
внесок у розвиток української мистецької освіти та 
культури в цілому, а місто Чернігів є одним з виз-
начних духовних центрів України.

Зразковий ансамбль бандуристів «Соколики» 
виступив напередодні Дня Соборності України в 
стінах Верховної Ради.

Цей виступ став справжньою подією для депутат-
ського корпусу та парламентських журналістів. 
Талановиті хлопці порадували присутніх співочими 
українськими кобзарськими піснями.

Діти виступили на запрошення народного 
депутата України, заступника голови фракції БПП 
Сергія Березенка у день завершення п'ятої сесії 
Верховної Ради України VІІІ скликання. На думку 
Сергія Івановича, співучість, музичність Чернігів-
ського краю має стати загальновідомою, а наші юні 
таланти здатні перемагати на європейських і навіть 
світових конкурсах.

Радою регіонального розвитку за ініціативи на-
родних депутатів України Сергія Березенка та 
Олександра Черненка музичній школі №1 імені 
С.В. Вільконського подаровано 5 бандур. Депутати 
підтримують створений у школі єдиний в Україні 
відділ бандурного мистецтва і вважають, що необ-
хідні відповідні законодавчі ініціативи для відрод-
ження традицій національного кобзарського мис-
тецтва.

У вересні 2016 року чернігівським клубом 
сороптимісток  започатковано благодійний проект 
підтримки музично обдарованих дітей з багато-
дітних та малозабезпечених родин «Tuttioptimist». 
За півроку учням школи подаровано 9 музичних 
інструментів. До проекту долучились київські під-
приємці, які подарували юним музикантам дві 
скрипки та домру. Загалом ще шестеро дітей 
отримали власні інструменти. З вдячністю за добрі 
справи учні музичної школи №1 імені С.В. Вількон-
ського подарували меценатам чудові концерти і, 
навіть, самостійно заробили кошти, влаштувавши 
благодійний концерт «Діти допомагають дітям», 
який відбувся 5 березня в Чернігівському облас-
ному художньому музеї  імені Г. Галагана.

Школа пишається перемогами своїх учнів на 
музичних конкурсах всіх рівнів. У 2016 році 
переможцями обласного конкурсу серед учнів 
ПСМНЗ стали 76 солістів, 26 ансамблів, 7 пере-
можців обласної олімпіади з музично-теоретичних 
дисциплін. За звітний період вибороли звання 
лауреатів міжнародних конкурсів 36 солістів, 
8  ансамблів, лауреатів всеукраїнських конкурсів – 
80 солістів, 15 ансамблів.

Українська нація  активно  захищає та збагачує не 
лише власні, але й загально-європейські цінності. 
Ми з впевненістю дивимось у європейське культур-
не майбутнє нашої країни і мріємо про часи, коли 
Україна стане оспіваною музою усієї Європи. 
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