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Україна — найбільша за площею країна Європи. Тому цілком природно, що кожна з її областей має якісь свої цікавинки. Продемонструвати дітям розмаїття історичних, культурних, природних об’єктів України можна у ході виконання серії
проектів про різні області й міста нашої держави. Так, в “УПШ”, 2018, № 2 було подано урок-квест,
присвячений обласному центру Волині — Луцьку, в № 9 за той самий рік — проект “Мандруємо
Українськими Карпатами”. Нині запрошуємо вас до Вінниччини.

М е т а п р о е к т у . Ознайомити з унікальними
місцями Вінниччини. Розвивати інтерес до історичного минулого й сьогодення різних регіонів України.
Виховувати гордість за свою країну.
Т и п п р о е к т у — інформаційно-творчий.
Т р и в а л і с т ь — два тижні.
П о п е р е д н я р о б о т а : педагог ознайомлює
дітей з темою, метою й завданнями проекту. Колективно обговорюють напрями діяльності й складають
план роботи. Учні об’єднуються у 4 групи, кожна отримує завдання, яке виконуватиме протягом двох тижнів (див. табл. на с. 45).
Хід заняття
І. Емоційне налаштування на сприйняття
матеріалу
У світі дивовижного немало:
Дива природи, витвори людей.
В собі усе це Вінниця зібрала,
Тож ми її відвідаєм в цей день.
Галина Джемула
ІІ. Повідомлення теми заняття
На дошці адміністративна карта України.
— Кожна область України має свої особливі, цікаві
пам’ятки. Сьогодні ми будемо говорити про те, що вирізняє з-поміж інших Вінницьку область.
Вінниччина має два мільйони гектарів родючих
чорноземів, найбільші в Європі родовища каоліну

44

(білої глини, без якої не виготовити якісний посуд,
статуетки, папір) та флюориту (мінералу, якого потребують металургійна й хімічна промисловості), єдине
в Європі родовище цінного будівельного матеріалу
граніту. Під державною охороною на Вінниччині перебуває понад півтори тисячі пам’яток археології.
Та навіть сама назва регіону унікальна — тільки в ній,
на відміну від усіх інших, є аж два подвоєння. Тож завітаймо на Вінниччину!
ІІІ. Презентація результатів проектної
діяльності
Кожна група дітей розміщується за своїм столом,
на якому лежить карта Вінниччини. Учні мають по ходу
розповідей відмічати на карті названі об’єкти.
Звіт І групи
Учні по черзі розповідають про цікавинки, що є у Вінниці, супроводжуючи виступ демонстрацією підготовлених слайдів.
Орієнтовний зміст повідомлень
Розташований у руслі річки Південний Буг світломузичний фонтан “Рошен”—єдиний у Європі плавучий фонтан. Крім того, він входить у десятку найкращих видовищних фонтанів світу. Для демонстрації
різноманітних шоу використовують лазерний проектор з екраном із водно-повітряної суміші, що дає
змогу подавати зображення у 3D форматі. Видовище
незвичайної краси приїжджають споглядати багато
туристів.
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Таблиця
Орієнтовний зміст завдання для груп
Група

Завдання
Інформаційне

Творче

Розвивальне

І

Підготувати повідомлення про унікальні місця Вінниці

Створити сенкани про унікальні
місця Вінниці

Виготовити скульптуру садівника

ІІ

Підготувати повідомлення про цікавих представників рослинного світу
регіону

Вирізати з паперу й розмалювати
квітами силуети будинків

Скласти розвивальне завдання, присвячене рослинам

ІІІ

Підготувати повідомлення
про палаци Вінниччини

Оформити слайди з теми, над якою
працює група

Скласти розвивальне завдання,
присвячене палацам

ІV

Підготувати повідомлення
про пам’ятки природи й археологічні
об’єкти Вінниччини

Оформити слайди з теми, над якою
працює група

Скласти розвивальне завдання,
присвячене цікавим природним
пам’яткам

У музеї-садибі Миколи Івановича Пирогова можна
довідатися про плідну багатогранну діяльність всесвітньо відомого лікаря-вченого, який серед іншого проводив унікальні операції й розробив способи лікування
різноманітних поранень. У живописному маєтку Вишня
вчений за свій кошт збудував школу, а також безкоштовно лікував селян із навколишніх сіл.
На території музею розташований будинок, де проживав Микола Іванович, музей-аптека з інтер’єром
сільської аптеки ХІХ століття, приймальнею для хворих
та операційною кімнатою. У церкві-некрополі можна побачити забальзамоване тіло вченого.
Оригінальні скульптури роблять Вінницю цікавою
й неповторною. Це фігура стоматолога, вуличного скрипаля, саксофоніста, художника, боксера, старого єврея зі шкодливим котом, панянки біля готелю “Франція”.
Вони кумедні й оригінальні. Не можна не всміхнутися,
побачивши ноги, що стирчать зі стіни будинку, лелеку
з дитиною на крилі, песика, який подає лапу.
Є у Вінниці й серйозні пам’ятники — Симону Петлюрі, скульптору Григорію Артинову, найоригінальніший з-поміж них — пам’ятник молодому Тарасу Шевченку в оточенні дітей.
Облаштована неподалік від Вінниці ставка Гітлера
“Вервольф” (озброєний вовк) була головною на Східному фронті, звідси німецьке командування керувало

Національний музей-садиба М. І. Пирогова. Аптека.
В операційній М. І. Пирогова. Скульптор С. Британ
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військовими операціями. Задля цього об’єкта було збудовано електричну й водогінну станції, у довколишньому
лісі через кожні 200 м стояли спостережні пости, були облаштовані наземні укріплення, аеродром для винищувачів. Будували ставку два роки, а під час відступу німецьких
військ підірвали й спалили, а потім залили водою. Нав
коло можна бачити величезні шматки бетонної арматури.

Читання сенканів.
Виставка скульптур садівника, виконаних у різних
техніках.
Звіт ІІ групи
Учасники другої групи супроводжують своє
повідомлення показом слайдів з унікальними
рослинами.
Орієнтовний зміст повідомлень
Олександрівський парк у Благодатному — частина колишнього графського маєтку. Тут на площі 11 га
росте сніжна ягода, біла ялина, їстівний каштан та інші
цікаві рослини.
Ботанічний сад “Поділля”, розташований у Вінниці, — пам’ятка садово-паркового мистецтва. Відомий тим, що на його території ростуть банани й лимони,
барбарис, айва, тюльпанне дерево — загалом 400 тисяч дерев і кущів, з-поміж яких понад 450 видів рослин Поділля. У зимовому саду на території парку живе
близько 1 300 рослин, зокрема різноманітні кактуси, юка
й самшит.
В урочищі Вишеньки біля міста Чечельник ростуть такі унікальні рослини: три види сон-трави, ковила,
відкасник татарниколистний, півники. Не тільки українські, а й зарубіжні вчені приїздять сюди вивчати цю
рослинність.
У Мурованокуриловецькому районі в басейні річки
Караєць розташована долина ірисів — жовтих болотних півників. Площа цього заказника місцевого значення близько 14 га. Розквітають півники в кінці травня —
на початку червня.
На Вінниччині квітнуть не лише долини й урочища —
у селі Гонтівка Чернівецького району “квітнуть” хати,
причому цілий рік. Справа в тому, що художники Поділля
розмальовують квітами й народними символами хати,
хліви, огорожі.

ЧИТАТИ ДАЛІ
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ВІДКРИВАЙМО УКРАЇНУ
разом із журналом “ДЖМІЛЬ”
Мотивувати учнів до пізнання природи, історії та культури України допомагає
розвивальний журнал “Джміль”. Кожен випуск — це скарбничка матеріалів з цікавої
дітям теми з обов’язковим українознавчим компонентом.
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Розповіді про унікальні місця України, рослинний і тваринний світ.
Інтерактивні міні-лекції про сучасне мистецтво і твори народних майстрів.
Настільні ігри, присвячені історичним пам’яткам України.
Уявні мандрівки до самобутніх куточків нашої Батьківщини, де зародилися
унікальні види розпису: с. Петриківки (2019, № 3); Яворівщини (2018, № 12);
Косівщини (2018, № 10); смт Опішні (2018, № 7-8); с. Самчики (2016, № 2).
За публікаціями журналу можна організувати
такі види діяльності:
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спільне чи самостійне читання;
бесіди, обмін враженнями;
створення колажів і стіннівок за змістом прочитаного;
проекти;
індивідуальну роботу з обдарованими учнями;
свята або інші позакласні заходи.

Для організації групової роботи в класі й самостійного
читання вдома запропонуйте батькам учнів
передплатити журнал “Джміль” на весь клас.
Варіанти вигідної передплати обирайте на сайті:
jmil.com.ua/peredplata

Цікавих уроків і захопливого дозвілля!

Тематичні випуски
“Україна — це Європа” (2018, № 7-8)
“Моя Україна” (2015, № 1)
“Славні козаки” (2015, № 4)
Придбати можна в редакції.
Звертайтесь за телефонами:
(044) 486-13-32, (067) 504-50-22
Відправляйте заявки на адресу:
books@dvsvit.com.ua

