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Ми не завжди звертаємо увагу на речі, до яких 

звикли, не задумуємось над їх історією та значенням. 

Кожного дня ми ступаємо вулицями нашого міста 

бачимо його красу, мальовничість але рідко хто з нас 

знає його історію, не відчуваємо його душу, ритм 

серця… 

Проект покаже тернополянам і нашим гостям 

Тернопільщину такою, якою бачать її діти! 

 З її унікальною природою і архітектурними 

пам’ятками (палаци і замки, унікальні старовинні 

деревяні церкви, споруди, які були свідками великих 

історичних подій). 

 Адже Тернопільщина – це унікальне місце, де Ваш 

відпочинок може бути і приємним, і цікавим, надовго 

залишивши яскраві спогади у памяті і на фото.  

Переглядаючи фотографії різних років легко 

помітити, що вулиці і будинки є унікальними та 

загадковими. Так і хочеться розкласти ці фото в один 

ряд і розгадати таємницю міста. 

     Майже підсвідомо з'являється відчуття 

паралельності – простору, часу, сприйняття.  
 

 



 

 

 

ПРОЕКТ  ТРИВАЄ ДВА ТИЖНІ ТА ЗАКІНЧУЄТЬСЯ ВИСТАВКОЮ 

ФОТОРОБІТ ЯКІ ПРЕДСТАВЛЯТИМУТЬ УЧНІ ЯКІ ВОНИ  ЗРОБИЛИ 

ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 
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ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ? 

Забутий тернопільський дворик 

Закинуті та облуплені стоять дві 

кам'яні веранди у внутрішньому 

дворику великого будинку по 

бульв. Шевченка, 1. Це обшарпане 

місце туристам не показують, 

хоча саме звідси починався 

перший у Тернополі музей, 

попередник обласного 

краєзнавчого.  

 

 

Старовинні кладовища міста 
Тернополя 

Принаймні шість давніх кладовищ 

існували у Тернополі з часу його 

заснування. Микулинецьке 

відкрили тільки у 1840 р. - через 

300 р. після першої згадки про 

наше місто. Є в Тернополі старе-

старе польське кладовище 

неподалік від Микулинецького 

(дехто вважає, що саме воно є 

найстрашнішим). Закінчується 

воно лісопосадкою, а за нею і є 

та панорама, котру називають 

"кінцем цивілізації". 

 

 

Будинок із привидами 

Це домівка, розташована на 

"Дружбі" у приватному секторі, 

десь в межах вулиць Волинської-

Луганського. Який саме будинок, 

з'ясувати не вдалося (можливо, 

це і добре). Відомо, що 



збудований він на місці 

колишнього кладовища, а це, як 

відомо, не найкраще місце для 

житла. Власник будинку все ж 

ризикнув оселити свою сім'ю 

там. Та коли згадані вище 

страхіття не припинились, а всі 

речі жителів дому почали літати 

по кімнатах, меблі "танцювати", 

мов живі, звідти всі втекли. Дім 

довго стояв пусткою, та з часом 

його купили. Подейкують, що 

там оселилась жіночка, яку духи 

не турбують, або вона просто 

знайшла з ними спільну мову... 

Існують також багато цікавих 

архітектурних будівель , без 

привидів, але зі своєю 

загадковою історією 

 

 

Каплище 

Це місце для жертвоприношень та 

проведення різних язичницьких 

обрядів та ритуалів. У Тернополі 

"капище" розташоване в парку 

"Топільче" в зоні, де стоять 

дерев'яні ідолиКоли саме 

відбуваються зустрічі на 

"капищах", достеменно невідомо, 

але цілком очевидно, що в дні 

древніх язичницьких свят там 

можна побачити чимало цік 

 

На одній з будівель існує також 

чудом вцілівша вивіска… 

 

МИ ТВОРИМО 

ІСТОРІЮ САМІ… 
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Наш Тернопіль 

Тут вулиця кожна знайома 

І юним, і немолодим. 

Тут затишок рідного дому, 

Який незрівнянний ні з чим. 

Місто, де квіти і зорі 

Зводять кохання мости, 

Де став є, що схожий на море... 

Тернопіль – це ти! 

Тернопіль, Тернопіль, Тернопіль 

–Вартий пісень і поем. 

Тернопіль, Тернопіль, Тернопіль 

–Казка, в якій ми живем. 

Ти ріс і мужнів із віками, 

Але не змінив свою суть... 

Тут веснами горді каштани, 

Як в Києві, біло цвітуть. 

Куди б не стелились дороги, 

Та завжди приходить той час До 

витоків, отчих порогів 

Вертаєш, Тернополе, нас. 

                 Сергій Сі



  

МАЄМО ЧИМ ГОРДИТИСЬ… 

ПІД ЧАС ОПИТУВАННЯ ТЕРНОПОЛЯН НА ЗАПИТАННЯ «ЯКЕ 

МІСЦЕ ТЕРНОПОЛЯ Є НАЙКРАСИВІШИМ?» ВИЯВИЛОСЬ: 

 

 Тернопільський став 25% 

 Парк Топільче 17% 

 Домініканський костел 16% 

 Острівець кохання 15 % 

 Бульвар шевченка 10% 

 Вулиця Валова 8% 

 Драм театр       6% 

ОТЖЕ, «ФІШКОЮ» ТЕРНОПОЛЯ МОЖНА НАЗВАТИ 

ТЕРНОПІЛЬКИЙ СТАВ. 

 



   

НАСКІЛЬКИ Є ВАЖЛИВИМ 

ФОТОЗНІМОК? ЧИ МОЖНА 

БАЧИТИ У ФОТОКАРТКАХ 

ІСТОРІЮ? ФОТОГРАФІЯ МІСТА 

– ЦЕ СТАН ДУШІ ЧИ 

МИСТЕЦТВО? ЧОРНО-БІЛІ 

ФОТОГРАФІЇ ,КОЛЬОРОВІ , А 

МОЖЕ СТАРІ ПОЖОВТІВШІ 

РОЗДОБУТІ В РХІВАХ Є 

НАБАГАТО КРАСИВІШИМИ? 

МОЖНА ЗАДАВАТИ БЕЗЛІЧ 

ПИТАНЬ, АЛЕ НА ЦІ ПИТАННЯ Є 

ОДНА ВІДПОВІДЬ – ПОБАЧИТИ!!! 

Фотографії навіюють враження 

такого собі акуратного сучасного 

на той час міста зі своїм 

шармом, розважливістю і 

самоповагою. На фоні цього 

враження сучасний Тернопіль 

здається дещо сірим, штучним, 

стандартним безликим містом. 

 

 

 

 

  

СУЧАСНИЙ ЦУМ                                            

КОЛИСЬ КОСТЕЛ 



 

ЗАМОК МИНУЛІ РОКИ    

ТА                             

СУЧАСНІСТЬ 

 

 

 

 

 

ВУЛИЦІ МІСТА В МИНУЛОМУ 

ТА СЬОГОДНІ ВИГЛЯДАЮТЬ 

ТАК… 

 

 

 



З ІСТОРІЇ МІСТА ТЕРНОПОЛЯ 

ДОВІДКА  

Історія Тернополя налічує уже 

понад 450 років. 

Археологічні знахідки свідчать про 

те, що на території Тернополя людина 

проживала ще у VI-VII ст. до Р.Х. На 

околицях Тернополя були виявлені 

поселення Трипільської культури, 

розкопано поселення Висоцької 

культури, що належить до скіфо-

сарматської епохи. Вперше Тернопіль 

згадується у 1540 році, коли 

польський король Сигізмунд І видав 

грамоту краківському каштеляну, 

великому коронному гетьману Янові 

Амору Тарнавському на місцевість у 

Теребовлянському повіті з умовою 

побудувати над річкою Серет 

фортецю. 

Мешканців Тернополя заохочували 

до зведення власних садиб. Розмір 

будинків не повинен був 

перевищувати 10,5 на 23,5 м. До 

кожної будівлі прилягав земельний 

наділ.  

У 1570 році при церковній парафії 

тернопільські міщанами організовано 

братство, якому власник міста князь 

Острозький виділив 235 морґів землі, 

кошти на утримання школи і шпиталю 

для перестарілих і хворих людей. 

Після розпаду Австро-Угорщини у 

1918 році мешканці Тернополя стали 

на захист молодої Західно-Української 

Народної Республіки. З 21 листопада 

1918 року до 2 січня 1919 року 

Тернопіль був столицею цієї держави. 

У будинку, де нині середня школа № 

4, працював її уряд -- Державний 

Секретаріат, котрий звідти перебрався 

до Станіславова (>Івано-Франківська). 

У 1922 році Тернопіль став центром 



новоствореного воєводства, що 

охоплювало 17 повітів.  

У 1939 році Західна Україна була 

приєднана до СРСР, 4 грудня 1939 

року Тернопіль став центром області.  

Великих руйнувань місто зазнало 

під час Другою Світової війни. У 1944 

році в руїнах лежало 85% будинків. 

Тернопіль доводилося відбудовувати 

заново. У 1951 р. було відбудовано 

замок, у 1957 р. побудовано новий 

обласний музично-драматичний театр 

ім. Шевченка.  

Зараз у місті діють Тернопільський 

державний економічний університет, 

Медична академія, Технічний і 

Педагогічний університети та інші 

навчальні заклади. В місті мешкає 245 

тис. жителів. 
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ВІДЧУЙ ПОДИХ СВОГО МІСТА,  

РИТМ ЙОГО СЕРЦЕБИТТЯ 

КРИКИ ДУШІ… 

 

ПАМЯТАЙ ІСТОРІЮ СВОЇХ ПРАЩУРІВ ТА ТВОРИ 

НОВУ ІСТОРІЮ ЯКОЮ  МОГЛО Б ГОРДИТИСЬ 

МАЙБУТНЄ НАШЕ ПОКОЛІННЯ… 

http://www.tourclub.com. 

http://g4ng.com 

                                                     

http://www.tourclub.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


