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Мій Тернопіль 

Тернопіль – місто багатих славних культурних традицій. 

З його іменем пов’язані важливі сторінки життя творчості 

видатних українських письменників Івана Франка та Василя 

Стефаника, перші кроки артистичної діяльності 

Крушельницької, Катерини Рубчакової, Йосипа Стадника, 

Василя Юрчака. Тут ще наприкінці XIX на початку XX століть 

виступали корифеї української сцени Марко Кропивницький, 

Микола Садовський, Марія Заньковецька. 

У наш час Тернопіль 

теж не поступається у своїй 

популярності іншим містам. 

Тут часто можна побачити 

туристів, які заблудилися і з 

захопленням розглядають 

дивовижні пам’ятки архітектури. Нас часто відвідують 

знаменитості… 

Але чи завжди ми 

можемо гордитися 

виглядом рідного міста? 
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Свідома молодь – нації надія, 

Єднає  всіх нас спільна добра мрія. 

В наших руках природа і життя.  

Тож збережімо їх для майбуття. 

Ці слова 

повинні стати для нас 

девізом на все життя. 

Адже недарма 

людина вважається 

вінцем природи, 

найдосконалішим її 

створінням.  

 

 

 

 

 

  

Деякі царі стають тиранами 
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Парк нашої слави і ганьби 

Кожний, хто вперше приїжджає в наше місто, особливо в 

літній період, завжди вражається кількістю зелені у ньому. 

Прекрасні ландшафтні парки створюють в Тернополі незабутню 

атмосферу. Тогорічна зима закінчується. Скоро вистрілять 

свічками каштани, ніжними листочками зашумлять берези, і 

тернополяни сім`ями потягнуться у міські парки отримувати 

незабутні враження від перших весняних барв та запахів. 

Одним із таких парків є парк Шевченка. Старі світлини 

демонструють нам цей невеличкий парк, створений для 

святкових променадів тернопільського бомонду. Затишні алеї, 

клумби з квітками, невеличкі кіоски – все це не давало парку 

своєрідного шарму та створювало затишок. 
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Зараз парк є мало не культурним центром нашого міста. 

Часто в парку проводяться концерти та інші веселі культурні 

заходи. Та свята закінчуються, стихає музика розходяться люди і 

залишаються «сірі будні» - гори сміття, обгорток від цукерків, 

порожніх пляшок, переповнені контейнери для сміття… Чому ж 

ми, вміючи так весело святкувати, не вміємо зберігати чистоту 

місця, де проводимо так багато свого дозвілля? Невже всім 

байдуже, як виглядатиме наш парк завтра. Чи захочемо ми 

завтра прийти сюди і побачити такі картини. 

Люди, не будьте байдужими! Бережіть те, що маєте, бо 

зруйнувати набагато легше, ніж створити нове! 
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Чому?... 

Людина як частина природи повинна не забувати, що 

природа – друг її потрібно берегти. Різні школи працюють в 

еколого-натуралістичному напрямку, тому з особливою 

ініціативою підтримують та ініціюють різноманітні проекти 

допомоги природі.  

Існують різні 

групи волонтерів . 

однією з них є група 

молодих людей 

«Зробимо Тернопіль 

чистим». Першу 

спробу навести 

порядок вони зробили 

в парках Тернополя. Як кажуть, не пройшло й півроку, а 

результату волонтерської роботи як і не було: парки знову 

засмічені  
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… Світ навколо нас прекрасний…  

 

 

 

 

 

 

 

… а що робить людина?... 
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А дехто і досі називає його озером кохання… 
Тернопільському озеру приблизно стільки ж років, як і 

самому Тернополю: Збудовано став в заплаві річки Серет як 

оборонну ланку від нападів турків і татар, що забезпечує фортеці 

Тарновського ще більшу неприступність. 

Були часи, коли 

тернополяни 

гордилися цією 

водоймою. Тут 

водилася риба, 

купалися самі 

тернополяни і 

гості міста, діти 

пускали на воду іграшкові кораблики. А зараз… 

Шкарпетки, 

розбиті склянки, 

пластикові і залізні 

пляшки – усе 

небезпечне для 

здоров’я людини 

знаходиться на 

березі 

Тернопільського озера. А за декілька метрів від цього сміття 

купаються тернополяни разом з дітьми.  
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Дехто винить у цьому безладі міську раду, хтось каже, що 

озеро пора спустити і висушити, а комусь байдуже і це 

найстрашніше. Адже мало хто задумується, що винні в цьому всі 

без вийнятку, і ті, хто бідкається, і ті, кому байдуже. Мало хто 

розуміє, що все 

змінилося б на 

краще, якщо 

кожен, хто прийде 

на берег озера 

просто не кинув би 

тут пляшку чи 

обгортку від 

цукерки, якщо 

хоча б кожен десятий почав розказувати всім, що не можна так 

поводитись із своєю домівкою. 

На даний час рівень води у Тернопільському міському 

водосховищі почав знижуватися. Нині висота води стала 

приблизно на метр меншою, оскільки її спускають. Роблять це 

для того, аби почистити береги та відремонтувати набережну. 

Але чи допоможе це повернути душу нашого Озера кохання, 

якщо нам байдуже…  
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Охорона довкілля – проблема кожного з нас 

Ми часто чуємо по телебаченню, на вулиці, і саму 

говоримо про екологічну кризу, яка настала в усьому світі. Але 

ніхто не розуміє, що ця страшна криза вразила не нашу землю, а 

насамперед наші серця, нашу свідомість. Ми самі є причиною 

цієї кризи! І в глибині душі ми всі це знаємо, але мало кому 

вистачає сміливості визнати це і спробувати змінити щось на 

краще.  

Ми повинні не лише берегти навколишнє середовище, а й 

навчитися виправляти помилки наших попередників, які теж 

зробили багато лиха.  

Звичайно, ми не можемо самотужки захистити всю 

планету від негативного впливу. Але варто почати з маленького і 

подбати про середовище, в якому ми живемо, про рідне місто, 

село, парк, ліс, пришкільне подвір’я.  
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Висновки 

Охорона довкілля – проблема кожного з нас. Всю 

відповідальність за навколишнє середовище ви мусимо брати на 

себе. Для того, щоб змінити екологічну ситуацію у світі, нам у 

першу чергу треба змінити своє ставлення до СВІТУ. 

Всім подобається відпочивати на природі, купатись у 

ставку, гуляти в парку, але рідко хто звертає увагу на вигляд 

того місця, деми проводимо своє дозвілля. Ми  до блиску 

вичищуємо підлогу в коридорі своєї квартири, але цілком 

комфортно почуваємо себе серед куп сміття, яке фактично 

принесли з собою і залишили на березі озера. 

Найбільше лихо Тернополя – це ми, його 

жителі! 
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