


ПРИВІТ!
Ми учні 5 класу, учасники проекту “Величні
свідки історії”. Пропонуємо відправитись
разом з нами у історичну мандрівку
дивовижними куточками нашої України, в
якій ми спробуємо знайти відповіді на деякі
запитання.



Ми дослідили:
Чим відрізняються замки, фортеці і палаци?

Замок – укріплена

будівля, яка поєднує

житлові та оборонні

споруди.

Фортеця – укріплена
зовнішніми валами
споруда,що має
військово-оборонне
значення.

Палац – велика парадна
будівля, де жили
правителі держави,
воєначальники, знатні
заможні люди(пізніше-
важливі громадські
будівлі.



Ми з'ясували:
Які функції виконують замки і палаци?

Раніше-захисну (оборонну) та житлову,

згодом - представницьку.



Протягом століть функції замків
змінювались: деякі перетворились на
мистецькі галереї, музеї, на території замків
влаштовуються рицарські турніри, деякі –
стали справжніми “кінозірками”.



Здійснивши захоплюючу уявну подорож, 
ми з'ясували: чим уславились замки і палаци?



Хотинська і Кам'янець-Подільська фортеці

Ці фортеці відомі нам за кадрами з фільму “Тарас Бульба”
(реж. О. Бортко) та ін.



Вежа Любарта, зображена
на купюрі у 200 грн.

Луцький замок, побудований у ХV ст.
князем Любартом



Деякі замки, на жаль, перетворились на пустки 
і їх коридорами розгулюють примари.



Ми з’ясували:
чим уславились відомі палаци

Палаци будувались для життя і відпочинку знатних
вельмож і королів. Тут і сьогодні влаштовуються
важливі зустрічі, світські прийоми.



Бахчисарайський палац

Національна святиня кримськотатарського народу

??????????.mp4


Просторі зали палаців вражають своєю
неповторною величчю та красою



Колишня резиденція буковинських митрополитів, розташована в місті Чернівці – нині 
головний корпус Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича.



Палац Качанівка (за 170 км від Києва) відомий тим, що М. Глінка
писав тут оперу “Руслан і Людмила”, а М. Гоголь уперше на
публіці читав повість “Тарас Бульба”.

Палац Качанівка



Маріїнський палац в м. Києві

Цей палац став справжньою перлиною палацової архітектури.
Нині тут відбуваються урочисті події, державні нагородження і
прийоми.



Легенди замків
Легенда про штурм Хотина

???????.docx


Ми дослідили:
як держава охороняє історичні пам’ятки?
Уряд України станом на 2013р. запропонував внести до переліку об’єктів Світової 
спадщини ЮНЕСКО ще 15 об’єктів, поряд з 7, які внесені раніше. Серед них:
Кам’янець-Подільську фортецю 
Бахчисарайський палац кримських ханів
Комплекс пам’яток Судацької фортеці
Мангуп Кале



Висновки:

Ми навчились працювати в групі, підбирати, аналізувати

доступні джерела інформації.

 З'ясували відмінність між замками, фортецями та палацами.

 Дізналися які функції ці споруди виконують.

 Здійснили захоплюючу уявну подорож, з'ясувавши чим

уславились ці величні свідки історії.

 Зрозуміли необхідність охорони і збереження памяток історії

для майбутніх поколінь.



Список використаних джерел:

•http://meganom.info/poi/mangup-kale-knyazhestvo-feodoro/
•http://falkoner.livejournal.com/712135.html
•http://img-fotki.yandex.ru/get/4610/23625551.21/0_644b7_d6de3359_XXL
•http://static.gazeta.ua/img/cache/gallery/511/511031_2_w_590.jpg
•http://www.thisisukraine.org/images/stories/objects/Castles/Khotyn/55b.jpg
•http://k-p.net.ua/legendu/
•http://ukrainaincognita.com/zamky-ta-fortetsi/kamyanets-podilskyi-fortetsya
•http://uk.wikipedia.org/
•http://eastbook.eu/ua/2013/08/country-ua/ukraine-ua/legendy-zamkiv-ukrainy/



Дякуємо за увагу!

Сподіваємось, що Вам було цікаво!


