Чи знаємо ми своє
місто?
Автори учні 8-11 класів
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м. Тернополя
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ВСТУП
Група учнів 8-11 класів провели
експеремент на тему: “ЧИ
ЗНАЄМО МИ СВОЄ МІСТО?”,
суть якого полягає в тому щоб
ми краще знали історію свого
міста, а також донесли
інформацію про невідомі та
красиві пам’ятки архітектури
жителям Тернополя та гостям
які приїжджають відвідати
місто. За допомогою
фотографій, та опитування
мешканців ми покажемо
наскільки наше місто є
прекрасним!!!

Процес роботи проходив
за такими етапами:
Учні 8 класів
фотографували та
піднімали архіви про
побудову пам’ятників
в Тернополі.

У Тернополі встановлено 20
пам'ятників та пам'ятних знаків.
Більшість розташовані у центральній
частині міста: Степанові Бандері,
Герою матросу, «Випадкова
зустріч», Івану Горбачевському,
Данилу Галицькому, Йосипу
Сліпому, Ярославу Стецьку, Івану
Франку, Андрею Шептицькому і
Тарасу Шевченку.
Окрім того, щонайменше 5
пам'ятників не збереглося до нашого
часу.

Учні 9- х класів
виконували цю
ж саму роботу,
тільки історичні
пам'ятки
архітектури.
Палац Тернопільського замку 1540-го року
Костьол монастиря домініканів, келії 1749—1779 рр.
Воздвиженська церква кінця XVI століття
Церква Різдва Христового друга половина XVI століття
Пансіонат сестер Йозефіток із ліцеєм (нині обласна
прокуратура),
Офіцерське казино (нині міська рада),
Вілла А. Грабовського (нині обласна універсальна
бібліотека),
Залізничний вокзал,
Міський шпиталь (нині ЗОШ № 5),
Австро-Угорський банк (нині Національний банк),
Готель «Подільський» (колишній готель «Україна»),
Реальна гімназія (нині українська гімназія ім. І. Франка),
«Міщанське братство» (нині філармонія),
Товариство народних шкіл (нині адміністративний
будинок),
Друга польська гімназія (нині ЗОШ № 4),
Міська ощадна каса (нині Ощадбанк),
Промислова школа (нині супермаркет).

•

10 класи досліджували
•
вулиці Тернополя, •
споруди культури та ••
старі будинки.
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Вулиця Валова - одна з найстаріших вулиць
міста;
Новобудови вулиці Білецької;
Вулиця Омеляна Польового;
Дворику будинку "TSL" на вулиці Качали;
Вулиця гетьмана Сагайдачного;
Бульвар Шевченка;
Вулиця князя Острозького;
Проспект Степана Бандери на якій знаходиться
місцевий стадіон;
Тернопільський драматичний театр імені
Тараса Шевченка, архітектор Дмитро Чорновіл;
Тернопільські музеї:
Тернопільський краєзнавчий музей;
Тернопільський обласний художній музей;
Тернопільський історико-меморіальний музей
політичних в'язнів;
міська картинна галерея;
Музей Івана Пулюя.
Тернопільська ратуша;

Учні 11-х класів
досліджували
місцеві парки,став
та фонтани

•
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Гідропарк «Топільче»
Парк ім Т. Г. Шевченка
Парк національного відродження
Парк Вознесіння
Парк «Загребелля»
Парк Слави
У Тернополі є близько 12 фонтанів, 6 з
яких є діючі і несуть важливу
архітектурну та розважальну роль.
Зазвичай вони діють лише у неділі та
свята, починаючи з Великодня,
закінчуючи святом Покрови.
Відреконструйовані фонтани, такі як
«Кульбаба» і «Каскад» працюють
щодня. Приблизний час їхньої роботи
— з 12:00 до 22:00. Працюють вони
тільки у хорошу погоду. За гарне
композиційне поєднання вулиць і
фонтанів, Тернопіль часом називають
«містом фонтанів».

3%

Драм театр
6%

Вулиця Валова
8%

Бульвар шевченка
10%
%

Острівець кохання 15

Домініканський костел 16%

Парк Топільче 17%
Тернопільське озеро 25%

Кінцевим етапом нашого
дослідження стало опитування
мешканців міста на запитання:
“Найкрасивіше місце в
Тернополі- це?”

ВИСНОВОК

Отже, за два тижні експерименту ми дізнались більше
про історію нашого міста, побачили цікаві місця,
побували в тих спорудах які ніколи не відвідували, а
також дізнались, що “фішкою” міста Тернополя є
місцевий став. Тепер ми з нетерпінням чекаємо учнів
різних інших шкіл Тернопільщини чи навіть України
для того щоб провести туристичний маршрут та
показати багатство нашого міста!!!
Під час дослідження нами були створенні фотознімки
цікавих місць, будівель, пам’ятників тощо, кращі
роботи ви можете розглянути на нашому сайті.
ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!!!

