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Мета:  

 розширити знання вихованців про країни, традиції та звичаї 

Європейського Союзу; 

 сформувати розуміння єдиного Європейського простору 

(економічного, географічного, культурного, політичного) та ролі в 

ньому України. 

 формувати “європейську свідомість” та відчуття “громадянина 

Європи”, усвідомлення серед молодих українців своєї приналежності 

до Європи; 

 розвивати високу громадянську позицію; 

 популяризувати європейські демократичні цінності та європейську 

інтеграцію серед вихованців. 

 

 Матеріали та обладнання: ноутбук, презентація. 

Форма проведення: інфококтейль (для проведення в дистанційному 

форматі в синхронному режимі)  

Для вихованців середнього та старшого шкільного віку 

Ключові поняття: «євросоюз», «співпраця». 

 

План проведення 

1. Вступ 

2. Відеоролик « Історія створення Євросоюзу» 

3. Відеоролик «Європа – це ІДЕЯ» 

4. Онлайн-гра «Впізнай мене» 

5. Гра «Шедеври архітектури» 

6. Гра  «Вірю – не вірю» 

7. Гра «Хто я?»  

8. Відеоролик «Цікаві факти про вишиванку» 

9. Творча вправа «Євроукраїнська футболка» 

10. Підбиття підсумків  
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Перебіг заходу  

(використання мультимедійної презентації протягом всього заходу) 

Слайд №1 

Ведуча. Вітаю вас! Хочу, щоб сьогоднішній захід об’єднав усіх, хто хотів 

довідатися більше про ЄС та зрозуміти місце України в європейському 

просторі, а також нагадав, що Європа починається не за кордоном України, а 

у кожному з нас.  

Слово "Європа" для кожного українця вже стало знаковим і означає значно 

більше, ніж частина світу, в якій ми живемо. З географічним розташуванням 

нам пощастило: ми народилися в самій душі Європи – в її географічному 

центрі. У 1887 році на Закарпатті, у Верхньотисинській улоговині на правому 

березі Тиси, було встановлено двометровий геодезичний знак, що позначає 

географічний центр Європи. Його координати: 47 ° 563" північної широти і 

24 ° 1130" східної довготи. 

Європа – історичних дух  України, її майбутнє, але нам треба навчитися 

відкривати її, змінюючи себе та державу на краще. 

Ведуча. Рада Європи святкувала День Європи у день свого заснування 5 

травня 1949 р. до 1964 р. 

У 1985 році, на саміті Європейської ради в Мілані, 9 травня затверджене, 

серед інших офіційних символів ЄС,[5] як День Європи, увічнивши день 

проголошення Декларації Шумана, який вважається днем народження 

Європейського Союзу, а ми в Україні з 2003 року  святкуємо в третю суботу  

травня. Україна — єдина держава не член ЄС, у якій, майже на державному 

рівні, відзначається День Європи. Цьогоріч, до речі, це 21 травня. Але це не 

правильно, говорити на такі важливі теми, лише у відведені дні. Якщо ми 

хочемо наблизити день, коли ми станемо повноправними членами ЄС, 

потрібно згадувати про спільні цінності частіше.   

Ведуча.  Європейський Союз – це сім’я демократичних європейських країн, 

що спільно працюють заради миру та процвітання. Держави-члени ЄС 

утворили спільні інституції, яким делегували частину своїх повноважень, 

таким чином, щоб рішення щодо окремих спільних питань можна було  

демократично вирішувати на європейському рівні. 

9 травня 1950 року  Роберт Шуман  запропонував створити єдину Європу для 

того, щоб налагодити мирні взаємовідносини. Після багатьох десятиліть 

https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1949
https://uk.wikipedia.org/wiki/1964
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8#cite_note-5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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ворожнечі здійснилося мирне об’єднання Європи. Зникли кордони та бар'єри, 

що розділяли народи Європи. Громадяни країн-членів ЄС можуть вільно 

пересуватись, навчатись та працювати в будь-яких країнах Союзу. 

Розширення принесло мир, стабільність та процвітання країнам ЄС. І саме 

тому свято Дня Європи сприймається тисячами людей як особисте свято.  

В Європейськім Союзі – могутні країни, 

І бажає вступити в Союз Україна. 

Ми – держава незламних людей, 

Маємо безліч пропозицій, цікавих ідей. 

Сміливо дивімось у майбуття, 

Цікаве й щасливе творімо життя. 

 

Ми для Європи – Європа для нас… 

Нові горизонти відкрити вже час! 

На День Європи ми шануємо наші спільні цінності, спільну історію, те, 

що найголовніше – наше спільне майбутнє! Саме тому, цей день – це  хороша 

нагода познайомитися з культурою і цінностями європейських країн. 

Слайд №2 (відео про  створення Європейського союзу) 

 

Пропоную скуштувати наш інфококтейль та розгадати всі його 

інгредієнти!  

Починаємо… 

Почнемо розгадувати перший, для вас найпростіший, інгредієнт, який 

має назву:  

1.  Онлайн-гра «Впізнай мене» (Слайд №3 - натисніть на назву, 

щоб розпочати гру) 

Перед собою ви бачите прапорці різних країн європейського союзу 

та назви країн, до яких вони належать. Ваше завдання співвіднести 

прапори з назвами країн. 
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Правильні відповіді: 

 

 

Ведуча. Європа -  це не тільки географія. Це – ідея, яка змінює суспільство 

зсередини! Слайд №4 (відео про  європейську ідею) 
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Ведуча. Нині, ми на крок ближче до членства  в ЄС, оскільки вже Україна 

відправила Європейській комісії першу частину анкети, необхідної для 

набуття статусу кандидата, за прискореною програмою, на членство в ЄС і 

вже працює над заповненням другої частини. Чекаємо на позитивний 

результат. 

Ведуча. А зараз переходимо до дегустації наступного інгредієнта нашого 

інфококтейлю. 

2. Вікторина «Шедеври архітектури» 

Ви навіть не уявляєте, якою захоплюючою є архітектура європейських країн. 

Відгадайте, які визначні пам’ятки зображені на екрані та оберіть з поданих 

відповідей правильну. Удачі!  

(Слайди № 5-21 - на екрані з’являються  архітектурні споруди різних країн 

+ варіанти відповідей + правильна відповідь з розшифровкою). 

Ведуча. У всіх народів світу існують свої традиції і звичаї. У них 

відбиваються особливості побуту народу, його звички та відносини між 

людьми. Традиції беруть початок в давнину, передаються з покоління в 

покоління і ретельно дотримуються усіма членами суспільства. 

3. Слайд № 22  Гра «Вірю – НЕ вірю» 

Наступна складова інфококтейлю гра «Вірю – не вірю» 

Умови гри: ведучий зачитує тези усім учасникам заходу.  Гравці мають 

відповідати «Вірю або НЕ вірю», але незвичним способом: вмикаємо камери 

та домовляємось з дітьми, які рухи відповідають за певну відповідь. 

Наприклад: «ВІРЮ» - плескаємо вдолоні, «НЕ вірю» - тримаємось за вухо і 

т.д.  

Чи вірите ви: 

1. Цілих 19 європейських країн не мають прямого виходу до 

моря. ( Вірю)  

2. 10 держав Європи повністю розташовані на островах, і не 

мають ніяких материкових володінь.(НІ) 14 держав  

3. Герцогство Люксембург примітне тим, що воно є 

найбагатшою країною не тільки в Європі, але і у всьому 

світі.(Вірю) 
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4. Обидві світові війни, що охопили в результаті майже всю 

планету, починалися саме в Європі.( Вірю) 

5. У Бельгії найкоротша залізнична мережа в Європі (ні) 

Бельгію охоплює залізнична мережа, найщільніша не тільки в 

Європі, але і в світі. 

6. З усіх країн Європи лише 28 входять в Європейський Союз. 

( ні) Зараз 27 країн після виходу Великої Британії у 2020р. 

7. Єдина європейська країна, в якій немає комарів -

 Ісландія.(Вірю) 

8. Найбільше в світі мостів знаходиться  у Венеції. (НІ ) В 

німецькому місті Гамбург. 

9. Серед усіх країн Європи найбільше варіантів національного 

гімну в Греції. Їх тут близько півтори сотні.( Вірю) 

10. У Греції не рекомендується хвалити в гостях якусь вазу або 

картину, інакше господареві доведеться її вам подарувати.( 

Вірю) 

11. У Данії у деяких сімей збереглася традиція, щоб на Новий Рік 

всі члени сім'ї, незалежно від віку, забиралися на стільці перед 

тим як годинник проб'є 12. А з останнім ударом всі 

«зістрибують» у Новий Рік. (Ні) така традиція збереглася у 

Німеччині. 

12. У Данії на Новий рік заведено бити фарфор об двері сусідів. 

Причому, сусіди ніколи не образяться, адже посуд, як відомо, 

б'ється на щастя (Вірю) 

13. Якщо ви опинитеся в гостях у грека, обов’язково треба 

нахвалювати його будинок. (НІ) Навпаки,  не здумайте 

нахвалювати його будинок, тому що він повинен подарувати 

все те, що вам сподобалося. 

14. У Данії прапор, вивішений у вікні, говорить про те, що в 

цьому будинку хтось святкує день народження.( Вірю) 

15. Україна – член Європейського Союзу (ні) 

 

Ведуча. 4. Гра «Хто Я?»  

 

(Слайди № 23-32 - на  екрані зображено національний костюм 

певної країни, який гравцям необхідно вгадати ) 

Ведуча. Не даремно останнім національним костюмом на слайдах був 

український, хоча ми не є повноправними членами ЄС, але це обов’язково 

http://tut-cikavo.com/krajini/yevropa/743-tsikavi-fakti-pro-belgiyu
http://tut-cikavo.com/krajini/yevropa/341-20-tsikavikh-faktiv-pro-islandiyu
http://tut-cikavo.com/svit/mista/362-tsikavi-fakti-pro-venetsiyu
http://tut-cikavo.com/krajini/yevropa/319-tsikavi-fakti-pro-gretsiyu
http://tut-cikavo.com/krajini/yevropa/319-tsikavi-fakti-pro-gretsiyu
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скоро станеться. А ще, в третій четвер травня в Україні відзначають досить 

молоде свято — День вишиванки. Цього року — це 19 травня. 

Ведуча. Ви можете запитати: чому ми його святкуємо? В першу чергу, для 

збереження наших українських національних цінностей та їхньої 

популяризації.  

(Слайд № 32) 

Встає над світом щире сонце вранці! 

І землю гріє променем ясним. 

А я іду по світу в вишиванці. 

Я – українець! І горджуся цим!  

(Слайд № 34 -  ВІДЕОРОЛИК на екрані «Цікаві факти про вишиванку») 

(педагог зачитує титри на відео) 

(Слайди № 35-38-  наступне завдання за бажання, або ж як творче  

домашнє завдання) 

Ведуча. Про різноманітність національних звичаїв, традицій, костюмів країн 

Європи і України  ви сьогодні точно дізналися. А зараз у вас буде чудова 

можливість застосувати ці здобуті знання. Пропоную їх творчо об’єднати і 

створити кожному з вас дизайнерську «Євроукраїнську футболку».  

Вам потрібно зробити макет футболки та  зобразити малюнок, пов'язаний з 

Україною та Європою.  

(Презентація футболок на наступне заняття) 

Ведуча. Ми — європейці настільки, наскільки ми — українці. 

Ведуча. І лише відчувши себе справжнім українцем, можна збудувати свій 

український дім за європейськими стандартами. 
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