
  

      Виховна   години на тему:  

                       «Мандрівка моїм містом - Чернівці!» 

Любі учні! Сьогодні у нас відбудеться незвичайне заняття. Це буде урок 

пізнання та відчуття, на котрому будемо пізнавати таємниці рідної землі і 

вчитися відчувати серцем рідне місто, бути справжніми представниками 

української нації. 

− Невже є серце у нашої Батьківщини? (Так, це – Київ). 

− Що є серцем Буковини? (Місто Чернівці). 

1. Мандрівка містом з пташиного польоту. Перегляньте відео за цим 

посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=s_g1S-194ac 

 

 
 

2. Розповідь про місто. 

Міста – як і люди. Адже мають свою вдачу та 

характер. Вони, мов люди, є великі та маленькі, 

давні та юні, недоглянуті та прекрасні. Та кожне 

з них завжди турботливо дбає про власних 

мешканців, гостинно зустрічає своїх відвідувачів. 

Тож давайте увійдемо в широко відчинені ворота 

нашого міста та розпочнемо подорож.  

 

3. Створення емоційного фону. 

Затишні вулички, загорнуті в задумливі будинки, 

скульптури з шармом богемності, вражаючі храми – це Чернівці, котрі на 150 

кв.км. дбайливо пригорнули до себе більш як 240 тис. жителів.  Унікальне 

місто, де різні культури та народи знайшли своє мирне співіснування. Саме тут 

відомий німецький журналіст Георг Гайнцен написав свої найкращі враження.  

https://www.youtube.com/watch?v=s_g1S-194ac


  

«Чернівці – це місто, де недільний ранок починався з Шуберта, а закінчувався 

дуеллю... Де тротуари підмітали букетами троянд і де книгарень було більше, 

ніж кав’ярень. Це було місто, де собак називали іменами Олімпійських богів...» 

4. Віртуальна мандрівка містом.  

І перша наша зупинка - це «Дім корабель» 

 

 
    Про виникнення цього незвичайного корабля в місті існує легенда... 

Жили-були два брати, щиро закохані в море. Один став відомим капітаном і 

водив кораблі по всьому світу, а другий – успішним фінансистом. Коли вони 

вийшли на пенсію, вирішили оселитися разом в неймовірному будинку-

кораблю. Довго брати мандрували у пошуках унікального місця – і нарешті 

знайшли його в Чернівцях. Невдовзі на перетині двох вулиць виріс дім-лайнер. 

Висока вежа-ліхтарик була мачтою. На носовій частині – голова лева, царя 

звірів, а ще – грифони, алегорія зіркості, такої необхідної в морі. Про водну 

стихію нагадують ще й дельфіни та водорості. З лев’ячого рота лилася у чашу 

фонтанчика чиста питна вода. Брати мешкали на другому поверсі, де на 

площадці над вулицею були два містки, два штурвали і два рулі. Щоранку вони 

виходили туди на фіззарядку, а у свята вдягали парадну форму і ставали до 

штурвалів. 

Більше 100 років пливе цей корабель, розрізаючи хвилі Ш.Алейхема та 

Головної. 

− А у формі чого ви би хотіли збудувати свій власний будинок? 

Фізхвилинка «Танець Хокі-Покі» 

https://www.youtube.com/watch?v=kZUTrLqDJVQ 

Наступна наша зупинка- це центр міста – «Центральна площа» 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kZUTrLqDJVQ


  

 
Площа існує з 1787 року. Мала назву Центральна, згодом – Ринок. В її 

центрі текла вода, тому люди тут тривалий час торгували худобою.На площі 

стояли торгівельні майданчики. На місці фонтанів знаходилися маленькі 

крамнички, які згоріли під час Великої Вітчизняної війни. 

По центру – пам’ятник католицькому святому Яну Непомуку, згодом було 

побудовано пам’ятник святій Марії, яка оплакувала розп’ятого Ісуса. Всього на 

площі стояло 7 пам’ятних знаків.  

Коли площу було забруковано, вона набула цивілізованого вигляду. Це 

було «місто в місті» – тут збиралися та спілкувалися між собою чернівчани. На 

ній знаходилося 7 готелів. На місці Національного банку було відкрито першу в 

місті кав’ярню. 

Справжньою окрасою площі є Ратуша, котра була збудована 1847 року 

архітектором Микуличем. На ній знаходяться два годинники. Циферблат 

одного з них вночі колись навіть світився.  

Сьогодні кожний чернівчанин щодня може почути о 12 годині дня знайому 

мелодію «Марічки». 

5. Перегляньте відео міфи про місто за цим посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=o6GKDzTIO-U 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o6GKDzTIO-U


  

Зупинка 3 - «Соборна площа» 

 

    На місці площі колись 

знаходився пустир. З часом 

почали влаштовуватися ярмарки. 

Влітку, якраз на Петрівку, сюди 

сходилися люди і починали 

торгувати вівцями, кіньми, 

великою рогатою худобою. 

Ярмарок став називатися 

Петрівський.Тут прямо під 

відкритим небом виступали 

мандрівні музики та народні 

артисти. Згодом ярмарок перетворився на звичайний ринок, на якому 

продавали селянський одяг, побутові речі, в основному горщики.І площу 

починають називати Горшковою. А вже пізніше – площею Австрії. В той час 

був побудований дев’ятиметровий пам’ятник, який мав назву «Австрія». 

    На площі знаходиться пам’ятник Перемоги, збудований в 1946 році. 

 

   Зупинка 4 - «Театральна площа» 

 
На місці театральної площі колись був густий ліс, де жили дикі звірі. В 

1905 році за 14 місяців збудували театр, котрий став справжньою окрасою 

площі. До речі, у Німеччині він має старшого брата , схожого як дві краплі 

води. Для того, щоб підкреслити будівлю театру, площу було заглиблено на 1 м 

80 см. Праворуч театру височіє Єврейський народний дім, другий та третій 

поверх якого тримають чотири атланти. Напроти, в приміщенні Медичного 

університету, спочатку знаходилася палата торгівлі та ремесел. На другому 

поверсі зображено 14 позолочених медальйонів. Двері цього приміщення – 

найкращі у нашому місті. 

 



  

   Зупинка 5 – «Площа філармонії» 

Перша назва цієї площі – 

Мучна, бо там були розташовані 

мучні склади. В 1880 році вона 

дістала назву Площа Рудольфа. 

Тут знаходився готель Брістоль, 

будівля якого збереглася і до 

нашого часу. 

В радянський час називалась 

Площа Перемоги. Сьогодні вона 

відома чернівчанам, як Площа 

Філармонії.  

 

Зупинка 6 – Чернівецький національний університет імені Юрія 

Федьковича 

 
Перед нами велична споруда Чернівецького державного університету імені 

Юрія Федьковича. В минулому цей комплекс був резиденцією митрополитів 

Буковини і Далмації. Споруджена в 1864-1882 роках. Архітектурний ансамбль 

спроектований відомим чеським ученим, архітектором, академіком Йосифом 

Главкою. Проект був відзначений на Всесвітній виставці у Парижі. 

Весь ансамбль приваблює своїм незвичайним виглядом, скидаючись на 

середньовічний замок. 

Суворість фортечно-зубчастих стін, у дивовижному поєднанні з 

вишуканою легкістю і ажурністю кованих грат, веселкові сяяння черепиці, 

вигравання сонця на стрімких куполах сприймаються з непідробленою 

захопленістю. У цій дивній за своєю красою споруді вбачаються візерунки 

української вишивки і буковинського килима, гуцульської писанки. 

        Сьогодні університет – це провідний науково-освітній заклад  України.  

Тут на тринадцяти факультетах навчається понад 14 тисяч студентів. 



  

   Зупинка 7 – Костел Пречистого Серця Ісуса 

 

Шпиль висотою 60 метрів стрімко здіймається 

до неба. Перед нами костьол Серця Ісуса стрункої 

форми та витонченого інтер’єру. Різнокольорові 

вітражі – її колорит. Сьогодні цей храм недіючий. 

 

 

 

 

 

6. Перегляньте відео міфи про місто за цим посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=nuF3WtwIU6k 

 
 

Сподіваюсь, вам сподобалась наша віртуальна екскурсія. 

 

Підготувала вихователь Ю. Гуменюк  

https://www.youtube.com/watch?v=nuF3WtwIU6k

