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Відносини між Україною та Європейським Союзом були
започатковані в грудні 1991 року, коли Міністр закордонних справ
Нідерландів, як представник головуючої в ЄС країни, у своєму
листі від імені Євросоюзу офіційно визнав незалежність України.
Політика України щодо розбудови відносин з Європейським
Союзом впроваджується на основі Закону України від 1 липня 2010
року «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики». Відповідно
до статті 11 Закону однією з основоположних засад зовнішньої
політики України є «забезпечення інтеграції України в
європейський політичний, економічний, правовий простір з метою
набуття членства в ЄС».
Разом з цим, намір України розбудовувати відносини з ЄС
на принципах інтеграції був проголошений набагато раніше. Так, у
Постанові Верховної Ради України від 2 липня 1993 року «Про
основні напрями зовнішньої політики України». Україна вперше
заявила про власні євроінтеграційні прагнення. У документі
закріплювалося, що «перспективною метою української зовнішньої
політики є членство України в Європейських Співтовариствах за
умови, що це не шкодитиме її національним інтересам. З метою
підтримання
стабільних
відносин
з
Європейськими
Співтовариствами Україна підпише Угоду про партнерство і
співробітництво, реалізація якої стане першим етапом просування
до асоційованого, а згодом – до повного її членства у цій
організації».
У подальшому стратегічний курс України на європейську
інтеграцію був підтверджений та розвинутий у Стратегії інтеграції
України до ЄС, схваленій Указом Президента України 11 червня
1998 року, та Програмі інтеграції України до ЄС, схваленій Указом
Президента України 14 вересня 2000 року. Зокрема, у Стратегії
набуття
повноправного
членства
в
ЄС
проголошено
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довготерміновою стратегічною метою європейської інтеграції
України.
Підтримка курсу на інтеграцію до ЄС традиційно надається
й на рівні Верховної Ради України, зокрема відповідні положення
містяться в Постанові Верховної Ради України з приводу
рекомендацій парламентських слухань про співробітництво
України та ЄС, ухваленій 28 листопада 2002 року, Заяві Верховної
Ради України від 22 лютого 2007 року з приводу підготовки до
початку переговорів щодо нової угоди між Україною та ЄС,
Постанові Верховної Ради України з приводу рекомендацій
парламентських слухань про стан та перспективи розвитку
економічних відносин України з ЄС та Митним союзом, ухваленій
19 травня 2011 року, а також в Постанові Верховної Ради України
від 20 березня 2012 року.
Європейський союз – це сім’я демократичних країн, що
спільно працюють задля миру і процвітання.
Бути справжнім європейцем нелегко. Адже потрібно
починати з себе, змінювати щось у собі, свої погляди на життя.
Україна за кілька років може стати одним з лідерів Центральної та
Східної Європи. Для цього в нас є все – високий науковий та
людський потенціал, наявність цінних ресурсів та корисних
копалин, найродючіші у світі землі, чудовий клімат та географічне
положення.
Наша споконвічна мрія про незалежну і багату Україну – це
не міф і не фантастика. Лише кілька років можуть відділяти нас від
національного успіху, і ці кілька років треба використати з
розумом.
Насамперед ми самі повинні визначитися з власними
пріоритетами: що і як ми хочемо розвивати, і що ми хочемо бачити
у результаті. Якою бути країні – тихою аграрною державою,
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індустріальним серцем Європи, фінансовим центром регіону чи,
можливо, Меккою медичного чи освітнього туризму?
Для того, щоб дійти до мети – цю мету треба спочатку
озвучити. Адже для корабля, який не знає куди пливти, ніколи не
буває попутного вітру.
Всі ми повинні розуміти, що економічна могутність всіх
великих країн базується на розвинутій промисловості та
високотехнологічних галузях. Жодна аграрна країна не є суб'єктом
міжнародної політики.
Проте сьогодні в українській економіці домінує первинний
сектор виробництва – сільське господарство та видобування
сировини та корисних копалин. Це рівень розвитку економіки
XVIII століття.
Всі високотехнологічні товари, які є атрибутом сучасної
цивілізації, ми закуповуємо за кордоном. Якби поставки цих
товарів раптом припинилися, ми б дуже швидко змогли
промандрувати у часі на 300 років назад і відчути себе сучасниками
Людовіка XIV, Іммануїла Канта та Вольтера.
Для повернення у ХХІ століття ми повинні докорінно
змінити структуру економіки та відновити визначальну роль
вторинного сектору – переробки сировини та виробництва готової
високоякісної продукції в усіх галузях.
Тому головними напрямками відродження української
економіки має стати нова прискорена індустріалізація країни та
розвиток високотехнологічних галузей з високою доданою
вартістю продукції.
За дуже короткий час ми маємо збудувати в країні величезну
кількість нових заводів, фабрик, виробничих підприємств,
лабораторій та інших промислових об'єктів.
Для інвесторів, які готові вкладати гроші в будівництво
нових підприємств держава має забезпечити найкращі умови –
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починаючи від створення індустріальних парків в усіх куточках
країни, і закінчуючи пільговим оподаткуванням для новостворених
виробництв.
І тоді на тисячах нових підприємств працюватимуть
мільйони українців, вони отримуватимуть гідну зарплату, і їм не
доведеться їхати з країни в пошуках шматка хліба.
Україна і Європа – це не просто окремі клаптики на Атласі
Світу, а друзі, які дійсно мають чим поділитись, над чим спільно
працювати, щоб упевнено зустріти завтрашній день.
Розвиток відносин між Україною та Європейським Союзом
пройшов декілька етапів. Враховуючи той факт, що Україна має
важливе економічне та політичне значення для розвитку
Європейського континенту, ЄС з самого початку взяв курс на
встановлення прагматичних відносин з Україною, які передбачали
поступове розширення та поглиблення взаємодії з одночасним
втіленням Україною необхідних інституціональних, економічних,
та правових реформ, які б наблизили її до відповідних стандартів
ЄС. Наразі, між Україною та ЄС була укладена Угода про
асоціацію, яка передбачає економічну інтеграцію України до
єдиного внутрішнього ринку ЄС та політичну асоціацію. Причому,
виходячи із тексту угоди, можна побачити, що хоча вона прямо не
вказує на можливість політичної інтеграції України до ЄС, тим не
менш, непрямим чином обумовлює таку можливість.
ЄС на сьогодні залишається цивілізаційним вибором
українського народу, зовнішнім чинником національної безпеки,
взірцем для побудови економічної системи та політичних
інститутів, рушієм інституційних перетворень і донором для
надання економічної допомоги. Тому євроінтеграційний курс для
України є безальтернативним, хоча на цьому шляху нас чекає
безліч труднощів, випробувань, розчарувань, усвідомлення
необхідності здорового національного егоїзму та прогнозування
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наслідків зовнішньополітичних і економічних рішень, а також
позбавлення від ілюзій отримання вагомої зовнішньої допомоги та
швидкого вирішення зовнішніми агентами наших внутрішніх
глибинних проблем.
Для широкого читацького загалу радимо організувати в
бібліотеках тематичні книжкові виставки, інформаційні експозиції,
вікторини, лекції, бесіди, історичні години, присвячені Дню
Європи на теми: «Вікно у світ європейської культури», «Подорожі
країнами Європи», «ЄС: вчора, сьогодні, завтра», «Європейські
письменники – дітям», «Євроінтеграція України на сучасному
етапі, «Україна в Європейській співдружності», «Видатні люди
Європи», «Європа в об’єктиві», «Освіта в Європі: впевнене
майбутнє», «Україна на карті Європи», «Європейський вибір
України», «Моє бачення Європи», «Україна – Європейський
Союз», «Ми європейці», «Європейський вибір України», «Моє
бачення Європи», «Україна – Європейський Союз», «Ми
європейці», «Європа давня і сучасна».

Назви:










«Стати Європою, щоб бути Україною»;
«Україна – держава Європейська»;
«Україна - країна європейських цінностей»;
«Шматок землі, ти звешся Україною.
Ти був до нас. Ти будеш після нас.» (Ліна Костенко);
«Вікно в Європу»;
«Майбутнє України - з Європою»;
«Я громадянин Європи»;
«Євросоюз і Україна»;
«Традиції і перспективи співробітництва України та
Європейського союзу»;
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«Історія виникнення і розвитку Європейського Союзу»;
«Європейська перспектива України: реалії і сучасність»;
«Сутність та роль Європейського союзу у сучасному житті»;
«Україна - європейська держава»;
«Європа - наш загальний дім»;
«Європейський вибір України»;
«Європа багатолика, єдина, близька, велика»;
«Європа в серці, а серце – в Україні»;
«Шлях України до Європи»;
«Європа – спільна спадщина»;
«ЄС: вчора, сьогодні, завтра»;
«Я – європеєць»;
«Європейський вибір України: перспективи розвитку».
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Сценарій:
(Святково прибраний зал.
На середині сцени –
політична карта Європи,
прапори Євросоюзу та
України. У залі за
столиками – члени
Євроклубів)

1-й ведучий: Європа... Сухі рядки енциклопедії повідомляють, що
ця частина світу розташована на заході Євразійського материка,
населення – майже 800 млн. осіб, площа – 11,5 тис. км².
2-й ведучий: Європа – найцінніша скарбниця досягнень та
пам'ятників культури.
1-й ведучий: Європа – це багаторічна історія, досвід, політичні,
духовні традиції європейських народів.
2-й ведучий: Одним із пріоритетів стратегічного розвитку України
визнано інтеграцію нашої держави в Європейське співтовариство.
1-й ведучий: Європейський вибір України зумовлено її
геополітичним положенням та спільною історією розвитку
європейської культури.
2-й ведучий: Україна бажає стати повноправним мешканцем
давньоєвропейського дому, справедливо вважає, що має на це
право. І своєю історією, географічним розташуванням і тим
внеском, який наш народ зробив у континентальну справу
впродовж багатьох віків свого існування та боротьби.
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1-й ведучий:
Сьогодні цей шлях – патріотичний –
«Україна в Європейському Союзі».
В Європейськім Союзі – могутні країни,
І бажає вступити в Союз Україна.
2-й ведучий:
Ми – горда держава незламних людей,
Маємо безліч пропозицій, цікавих ідей.
Європейський Союз для нас – майбуття,
Де забудемо про злиденне життя.
1-й ведучий: З метою вивчення спільних європейських цінностей,
встановлення гарних стосунків з однолітками за кордоном та
європейськими організаціями України, підтримання курсу України
на інтеграцію в європейську спільноту були створені Європейські
клуби в навчальних закладах України.
1-й ведучий: Учні, члени клубів, є творчими особистостями,
майбутніми громадянами нашої держави, яким не байдужа її доля.
2-й ведучий: Невипадково, при вступі до Євроклубу, вони дають
урочисту обіцянку: «Я..., вступаючи до Євроклубу, обіцяю бути
гідним громадянином своєї країни, сприяти підвищенню
авторитету її духовних надбань, поширювати серед молоді
європейські цінності та допомагати кожному, хто цього потребує».
1-й ведучий: 20 травня, знаменна дата – День Європи. Саме їй ми
присвячуємо сьогоднішню зустріч.
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2-й ведучий: Тож раді вітати вас, шановні друзі, в імпровізованому
Євроклубі, де на вас чекають цікаві презентації, інформації, ігри та
розваги, а також пригощання в нашому Єврокафе.
1-й ведучий: Дорогі друзі! Давайте познайомимось! Для цього я
пропоную всім стати в одне велике коло і взятись за руки. Наше
знайомство проведемо у вигляді гри «Як це цікаво». Починаючи від
мене вправо, кожен учасник називає своє ім'я і захоплення.
Наприклад: «Мене звуть Марина. Я люблю подорожувати». У
відповідь всі учасники повинні вигукнути: «Як це цікаво!».
(Проведення гри-знайомства).
2-й ведучий: Дякуємо всім та запрошую зайняти свої місця за
столиками.
1-й ведучий: А зараз пропоную вам пограти в гру «Так! Ні!». Я
буду по черзі кожній групі читати питання, а ви обираєте позицію і
у відповідь говорите – «Так! чи Ні!». Тож, починаємо:
1. ЄС як союз держав-членів Європейської співдружності було
створено згідно з договором про ЄС (Так)
2. Україна є членом ЄС (Ні)
3. Мета ЄС – створення економічного, монетарного і політичного
союзу, а також упровадження спільного громадянства (Так)
4. ЄС керується принципами поваги до національної самобутності,
демократії та фундаментальних прав людини (Так)
5. Рішення у ЄС приймається меншістю голосів (Ні)
6. 1 листопада 1993 року набрав чинності Маастрихтський договір,
згідно з яким в м. Маастрихті (Нідерланди) було схвалено проект
Договору про Європейський Союз (Так)
7. До ЄС входять 20 держав (Ні)
8. На прапорі Європейського Союзу 12 зірок. Для європейців це
символ: 12 країн-засновників – 12 апостолів (Так)
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9. 26 лютого 2001 року було підписано Ніццький договір, яким
внесено зміни в Договір про Європейський Союз задля
уможливлення подальшого розширення цієї організації (Так)
10. 26 лютого 2001 року відбулось ухвалення Хартії основних прав
людини, яка вважається тріумфом європейської демократії (Так)
11. До Шенгенської угоди, яка почала діяти з 1995 року, крім інших
європейських держав приєдналися і Великобританія та Ірландія
(Ні)
12. Грошова одиниця ЄС – євро (Так)
2-й ведучий. Ми познайомились, пограли, тож можемо
розпочинати те, заради чого зібралися в цій залі – презентацію
Євроклубів. Я надаю слово членам Євроклубу «Союз» (І команда).
(Виступи учнів)
(Звучить тиха інструментальна мелодія)
1-й ведучий: Ми пропонуємо вам здійснити невеличку історичну
подорож Європою.
2-й ведучий: У Германії нараховується біля десяти тисяч замків, що
у п'ять разів більше ніж у Британії та Ірландії. Німецькі архітектори
полюбляли зводити замки на неприступних скелях.
1-й ведучий: А найбільший замок світу – Градчани, знаходиться у
Празі, столиці Чехії. Він займає більше семи гектарів. Градчани
були побудовані у IX столітті як резиденція королів Богемії.
2-й ведучий: Кулінарія. Вживання шоколаду у Швейцарії становить
на рік 19 кг на душу населення, у США – 13, в Україні – 4 кг.
1-й ведучий: У Південному Уельсі печуть пиріжки із зеленими
дарами моря. Караген, чи ірландський мох, додають до морозива та
вершкових пудингів, щоб надати їм густоти.
2-й ведучий: «Театр Олімпіко» в місті Вінченца, що в Італії –
найдавніший театр.
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Його було відкрито понад чотириста років тому, а він дає вистави і
донині.
1-й ведучий: Стародавня Італія не мала ні короля, ні імператора.
Кожне місто було окремою державою.
2-й ведучий: Вулиці стародавнього Парижа носили назви ремесел:
вулиця Пінькарів, вулиця Ткачів, вулиця Склярів...
1-й ведучий: Понад чотириста років тому в англійському місті
Стретфорд народився один із найзнаменитіших драматургів –
Вільям Шекспір.
2-й ведучий: Настав час презентувати свій клуб членам Євроклубу
«Планета» (II команда).
(Виступи дітей)
(Звучить тиха інструментальна мелодія)
1-й ведучий: У європейців є добра традиція – дарувати квіти.
Найчастіше квіти дарують жінкам та дівчатам. Які і де? Півонії
вважаються знаком дружби, троянди і гвоздики – знаком любові,
айстри – печалі, хризантеми – вірності й жалю, бузок є символом
нерозділеної любові...
2-й ведучий: Але справжньою царицею квітів є троянда. Її любили,
їй поклонялися, її оспівували з давніх-давен. Про неї створено
стільки легенд...
1-й ведучий: За Кораном біла троянда виросла з крапель поту
Магомета. А в Англії троянда відіграла цікаву роль у житті
королеви Вікторії. Розповідають, що коли приїхав в Англію
свататися до неї Альберт Кобурський, то королева на знак своєї
прихильності до нього відшпилила від корсажу троянду і передала
йому. Принц був зачарований таким виявом уваги. Але не мав
петлиці, куди б міг прикріпити коштовний подарунок, і зробив
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ножем надріз на одежі саме напроти серця, куди застромив
троянду. Цей жест остаточно полонив Вікторію і доля її була
вирішена.
2-й ведучий: Тюльпан – це гість із далекого Ірану, в Західну
Європу потрапив лише в 1559 році – у Німеччину перші його
цибулини привіз німецький посол при турецькому дворі. Звідси
вони розійшлися по всій Європі. Але ніде захоплення цією квіткою
не досягло таких небачених розмірів, як у Голландії, де воно
перетворилося на тюльпаноманію. Торгівля тюльпанами і їх
цибулинами виявилася прибутковою. За одну цибулину сорту
«Адмірал» було заплачено: 24 чверті пшениці, 48 чвертей жита, 4
бики, 8 свиней, 12 овець, 2 бочки вина, 4 бочки пива, 2 бочки олії
та один срібний кубок.
1-й ведучий: У деяких країнах Західної Європи потрібно бути
обережним відносно до того, щоб дарувати жінкам на свято
хризантеми. В Італії, Франції, Греції, Німеччині, Угорщині їх
приносять у зв'язку із сумними подіями.
2-й ведучий: В Іспанії хризантеми кладуть лише до пам'ятників чи
могил. Обережність потрібно проявляти і відносно до гвоздик. їх
ніяк не можна дарувати француженкам: у цій країні вважають, що
гвоздики приносять в дім нещастя. У Франції прийнято дарувати
квіти лише білого кольору. В Естонії дарують одну квітку.
1-й ведучий: Для кожного Євроклубу ми підготували по одному
цікавому запитанню на квіткову тематику. Для обговорення дається
одна хвилина, після чого хтось один повинен дати відповідь:
1. Назва якої квітки збігається з назвою кондитерського виробу?
(Ірис)
2. У першу неділю березня німці відзначають день цих квітів.
Яких? (Фіалок)
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3. Яка рослина може замінити каву? (Відвар кульбаби)
4. На гербі якої азіатської держави можна побачити квіти
хризантем? (Японія)
2-й ведучий: Дякуємо всім. А ми продовжуємо презентації і я
надаю слово членам Євроклубу «Паросток» (III команда).
(Виступи дітей).
1-й ведучий: Хочемо запропонувати вам відпочити і пограти у груфутбол «Галопом по Європі». Я пропоную всім встати у коло. Один
буде читати запитання, а я в той же час кидатиму комусь м'ячик. Ви
швидко говорите відповідь і повертаєте мені м'яч. Тож, починаємо!
1. Першу карту, на якій була зображена Європа, Азія та частина
Африки склав давньогрецький вчений... (Ератосфен)
2. Перший збірник карт України склав у 1650 році французький
інженер... (Гійом де Боплан)
3. Найвища гірська вершина Європи висотою 4807 м. - гора...
(Монблан в Альпах)
4. Країна гейзерів та вулканів... (Ісландія)
5. Столиця Ісландії є одним із найчистіших міст світу. Це місто...
(Рейк'явік)
6. Найдовша річка Європи... (Волга)
7. Скільки країн перетинає друга за довжиною річка Європи Дунай? (10)
8. Найбільший півострів Європи, площею 800 тис. км² ...
(Скандинавський)
9. Острів Великобританія відділяє від суходолу протока... (ЛаМанш)
10. Місто Лондон стоїть на річці... (Темзі)
11. Найменша європейська країна, площа якої 0,44 км²? ...
(Ватикан)
12. Найбільш густозаселена країна Європи -15321 житель на 1 км² –
... (Монако)
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13. Місто Париж стоїть на річці ... (Сені)
14. Найвищий водоспад Європи Бельбек висотою 866 м. існує в
країні водоспадів ... (Норвегії)
15. Найглибша в світі печера Жан-Бернар, глибиною близько 1600
м, знаходиться у ... (Франції)
16. Найдовша печера України та друга за довжиною у світі,
розташована на заході Подільської височини, називається ...
(Оптимістична)
17. Найвища вершина Українських Карпат – гора ... (Говерла)
18. На річці Західна Двіна знаходиться столиця Латвії, місто ...
(Рига)
19. Найбільше море, що омиває Європу ... (Середземне)
20. Третя за довжиною європейська річка – ... (Дніпро)
21. Європу від Азії відділяють гори ... (Уральські)
22. Вулкан Везувій знаходиться на півострові ... (Апеннінському)
23. Наймілкіше море Європи, максимальна глибина – 14 м, ...
(Азовське)
24. Крайня західна точка Європи – мис ... (Рока)
25. Найбільший півострів Середземного моря ... (Балканський)
26. Найкоротша в світі річка Аріль, довжиною 84 м, знаходиться в
країні ... (Італії)
27. Найбільший півострів Чорного моря ... (Кримський)
28. Самий відомий вулкан на острові Сицилія, на якому більше 270
кратерів ... (Етна)
29. Самий старий вулкан в Європі, який знаходиться на
Чорноморському узбережжі Криму в Україні – ... (Карадаг)
30. На заході Європу омиває океан – … (Атлантичний)
2-й ведучий: Продовжуємо наші презентації і до виступу я
запрошую клуб «Співдружність» (IV команда).
(Виступи дітей).
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1-й ведучий: Я пропоную всім трішки помріяти в конкурсі «Куди я
хотів би поїхати влітку на канікули?». (Розповіді команд)
2-й ведучий: А наступний конкурс – ваше домашнє завдання, я
лише нагадаю його етапи:
I етап – виготовлення свого паспорта;
II етап – «пакування багажу»;
III етап – опис подорожі;
IV етап – традиції і звичаї цієї країни;
V етап – подорожні замітки;
VI етап – які сувеніри можна привезти з цієї країни;
VII етап – імпровізовані інтерв'ю з місцевими жителями.
Результати конкурсу: оцінюються достовірність, проходження всіх
етапів, наочність, оригінальність, глибина знань про країну.
1-й ведучий: Зараз ми проведемо жеребкування і визначимо, в якій
послідовності всі команди будуть брати участь у конкурсі.
(Проводиться жеребкування та конкурс).
2-й ведучий: Дякуємо всім за гарну підготовку та змістовні
розповіді.
1-й ведучий: Завершуючи нашу сьогоднішню зустріч, хочеться
сказати: на маленькій території Європи існують 44 держави,
економіка й культура яких тісно переплелася між собою. Європа
змінює своє обличчя, а також змінює обличчя усієї карти світу.
2-й ведучий: А наша Україна знаходиться в епіцентрі цих змін,
доводячи своє прагнення називатися європейською державою.
Тому кожен із нас може з гордістю сказати: «Я – європеєць!»
1-й ведучий:
Україна – велика і сильна держава,
Що несе з давнини перемоги і славу,
Незалежна, розвинена наша країна,
Дорога і найкраща мені Батьківщина!
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2-й ведучий:
Громадянином європейським хочу стати я,
Щоб в неньки моєї було ліпшим життя.
Разом:
Щоб країна була конкурентоспроможна,
А кожна родина – щаслива й заможна.

Вікторина: «Цікаві факти про Європу»
Європа – це частина світу,
площа якої становить понад 10
мільйонів квадратних кілометрів. На
її території проживає близько 740
мільйонів осіб, що становить 10%
загального населення планети Земля.
Ці загальні дані вчать ще в школі. А
ось найцікавіші факти про Європу.
1. Давні греки вважали
Європу окремим материком.
2. До цих пір вчені сперечаються про те, звідки в Європу прийшла
людина. Згідно генетичним дослідженням, людство з’явилося тут з
Індії. Більш поширена версія пов’язує зародження людського роду
в Європі з вихідцями з Африки. Ясно одне: не в цій частині світу
людство зародилося взагалі.
3. 35 тисяч років тому на території Європи з’явилася людина
сучасного типу.
4. 1/4 частину Європи займають острова.
5. Європа вважається світовою батьківщиною різноманітних
фестивалів. Наприклад, щорічно в Німеччині проходить фестиваль
пива Октоберфест, а у Франції – Каннський фестиваль кіно, в
Іспанії – Томатина.
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6. Найменша держава на території Європи — це Ватикан. Він же є і
містом з безліччю культурних та історичних пам’яток.
7. Вулкан Етна, який знаходиться на острові Сицилія – найбільший
європейський вулкан і один з найактивніших у всьому світі. Згадки
про виверження Етни є в найдавніших джерелах ще до нашої ери.
8. Між Африкою та Мадагаскаром є острів, який називається
Європа. Він був названий на честь однойменного корабля з
Британії.
9. Європа – так називається один із супутників Юпітера (на честь
персонажа міфології античності).
10. У грецькій міфології зустрічається ім’я фінікійської принцеси
Європи. Стародавні греки вважали, що саме вона дала ім’я
континенту.
11. У Європі немає пустель. Зате клімат в різних країнах теж
різний. Взимку може бути дуже холодно, а влітку – жарко. У
Великобританії, наприклад, часто йдуть дощі. Через постійні
тумани цей регіон негласно називають «туманний Альбіон».
12. Найбільше місто Європи – Париж, столиця Франції.
13. Цікаві факти про Європу можуть багато чого сказати про
кулінарні пристрасті європейців. Так, відомий у всьому світі
майонез придумали французи, морозиво – в Італії, а піцу – в
Неаполі.
14. Дивний факт: спочатку статуя свободи була побудована у
Франції, тільки потім передана США в якості подарунка.
15. Найбільш відвідуваний пам’ятник у світі – Ейфелева вежа у
Франції, Париж. Її висота становить 320 метрів.
16. У Європі зародилося багато світових видів спорту. Наприклад, в
Шотландії – гольф.
17. Багато філософських рухів також пов’язані з Європою: ідеалізм,
романтизм, постмодернізм, гуманізм.
18. Греки мають більше 150 варіантів національного гімну.
19

19. В Ісландії в одній з перших країн з’явився демократичний лад
правління.
20. Національна рослина Гренландії – верба.
21. В одному іспанському місті є пам’ятник печінці.
22. Ватикан відомий ще й тим, що є країною, практично, з
нульовою народжуваністю.
23. В Італії знаходиться вулкан Везувій, який зруйнував римське
місто Помпеї. У наш час він все ще чинний. Останній раз цей
вулкан вивергався в 1944 році.
24. У минулому Середземне море часто висихало.
25. У країнах континентальної Європи – правосторонній
автомобільний рух. Але в Парижі є 350-метрова вуличка, на якій
встановлено лівосторонній рух. Це зроблено для того, щоб
розвантажити вулиці в годину-пік від пробок.
26. Фрайбург – це німецьке місто, в якому є один екологічно
чистий престижний район. Його жителі не під’їжджають додому на
автомобілях, а залишають їх за межами. З цієї причини вартість
нерухомості тут дуже висока.

Європейський аукціон
Мета: поглибити знання учнів про Європу; виробляти навички
швидкого мислення; виховувати повагу до національних надбань
різних народів.
Обладнання: картки з цифрами для проведення аукціону, молоток,
лот, карта Європи, прапор ЄС, призи, що будуть реалізовуватись.
Хід проведення:
1. Оргмомент.
2. Вступне слово бібліотекаря.
Європа – це континент різних традицій та мов, але, водночас,
спільних цінностей. Європейський Союз – організація, яка захищає
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інтереси європейських країн. Він заохочує співробітництво між
народами Європи, сприяє єдності, зберігаючи розмаїття. Україна не
є членом ЄС, але прагне до вступу. Більше 10 років вона має дуже
тісні з ЄС стосунки.
Сьогодні я пропоную вам провести аукціон, на якому ми зможемо
пригадати важливі сторінки європейської історії, культури,
традицій, географічних особливостей. Ви кожен на столі маєте
картки з цифрами. Після оголошення мною питання ви піднімаєте
картку і даєте відповідь. Чия відповідь буде останньою, той і
одержує приз.
Вигукувати не дозволяється.
Лот 1.
Які держави входять до ЄС? (Бельгія, Німеччина, Франція, Італія,
Люксембург, Нідерланди, Данія, Ірландія, Греція, Іспанія,
Португалія, Австрія, Фінляндія, Швеція, Естонія, Литва, Латвія,
Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Словенія, Мальта, Кіпр,
Великобританія, Болгарія, Румунія)
Лот 2.
Назвіть столиці країн ЄС (Бельгія – Брюссель, Німеччина – Берлін,
Франція – Париж, Італія – Рим, Люксембург – Люксембург,
Нідерланди – Амстердам, Данія – Копенгаген, Ірландія – Дублін,
Греція – Афіни, Іспанія – Мадрид, Португалія – Лісабон, Австрія –
Відень, Фінляндія – Гельсінкі, Швеція – Стокгольм, Естонія –
Таллін, Литва – Вільнюс, Латвія – Рига, Польща – Варшава, Чехія –
Прага, Словаччина – Братіслава, Угорщина – Будапешт, Словенія –
Любляна, Мальта – Валетта, Кіпр – Нікосія, Великобританія –
Лондон, Болгарія – Софія, Румунія – Бухарест).
Лот 3.
Які ви знаєте найбільші річки Європи? (Дунай, Темза, Влтава,
Одер, Вісла, Рейн, Дніпро, Ельба, Луара, Сена, Дністер, Волга, Ока,
Дон, По, Тибр, Гаронна …)
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Лот 4.
Назвіть відомих композиторів Європи? (Ф. Лист, Джузеппе Верді,
Л. Ван Бетховен, Й. Штраус, М. Огінський, П. Чайковський, А.
Вівальді, Р. Шуман, Ф. Шопен, І. Бах, Хабанера Бізе, В. Гріг, Р.
Вагнер, В. Моцарт, М. Мусоргський).
Лот 5.
Кого Ви знаєте з відомих письменників Європи? (Шарль Перро, Й.
Гете, Р. Бернс, Стефан Цвейг, брати Грімм, Г. Андерсен, Гауф В., Б.
Шоу, А. Ліндгрен, А. Мілн, О. Уайльд, А. де Сент-Екзюпері, В.
Шекспір, Я. Гашек…)
Лот 6.
Назвіть національні валюти (євро, крона, лат, фунт стерлінг,
мальтійська ліра, кіпрський фунт, форінг, злотий…)
Лот 7.
Які історичні місця Європи ви знаєте? (Тріумфальна арка,
Ейфелева вежа, Лувр (Париж), Колізей (Рим), Тауер (Лондон), Ель
Прадо ( Мадрид), Єлісеївські поля (Франція) …)
Лот 8.
Мови, якими спілкуються європейці (англійська, німецька,
французька, російська, українська, латишська, естонська, польська,
чеська, угорська, данська, фінська, угорська, шведська, ісландська,
норвезька, фламанська, литовська, словацька, грецька…)
Лот 9.
Відомі європейські страви (голландський сир, італійські макарони,
венські кльоцки, яйця по-шотландськи, грінки по-англійськи, рагу з
овочами по-бельгійськи, грецький салат, данські бутерброди,
іспанський омлет, латвійська комі (жарена конопляна маса),
латвійський буберт (манна каша із сливками), литовські зрази,
литовський скиландис ( ковбаса), польська чернина (суп із гусиної
крові з кльоцками і сухофруктами), французькі соуси, голландські
блюда з картоплі, гуляш по-угорськи).
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Лот 10.
Гори Європи (Альпи, Карпати, Уральські, Апеннінські,
Скандинавські, Піренейські, Балканські, Кримські)
Лот 11.
Назви автомобілів, що випускають в Європі. (Мерседес, Пежо,
Рено, Фіат, Саар, Феррарі, Фольксваген …)

Пізнавально-розважальна програма: «Єврознайка»
Мета: поглибити знання учнів про
Європу; виховувати повагу до
сусідніх
європейських
держав,
заохочувати учнів до вивчення історії,
культури, традицій європейських
держав та України; довести, що
Україна є частинкою європейської
цивілізації;
виробляти
навички
швидкого
мислення,
роботи
з
додатковими матеріалами.
Обладнання: карта Європи та України, необхідні реквізити для
проведення конкурсної програми.
Форма проведення: пізнавально-розважальна гра.
Хід проведення:
Бібліотекар: Цими весняними днями вже вп’яте в нашій державі з
метою донести до українців національні надбання різних країн
європейської цивілізації проводиться День Європи. Наша з Вами
зустріч теж присвячена цій події. Скажіть, що Вам відомо про
Європу? Як бачите, зовсім невеличкою інформацією ви володієте.
То ж спробуємо під час нашої гри дізнатися більше. Саме наша
пізнавально-розважальна програма і покликана донести до вас
багато невідомого, можна сказати, загадкового, що таїть в собі
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Європа. Символом Європейського Союзу є синє полотнище з
дванадцятьма зірочками. Спробуємо створити такий символ під час
нашої гри. За кожне правильно виконане завдання ви будете
прикріплювати на синьому полотнищі зірочку. То ж вирушаємо в
подорож.
Перший наш конкурс ми назвали «Євроалфавіт». Вам потрібно за
одну хвилину скласти якомога більше назв європейських держав.
Запрошуємо п’ятьох учасників. Будь ласка, розпочали.
( звучить лірична музика європейських композиторів)
Дякую. З першим завданням Ви справились дуже добре і отримуєте
можливість прикріпити першу зірочку. Всі ви дуже добре знаєте
народну гру «Третій зайвий». До речі, вона в різних державах
Європи називається по-різному, але її зміст схожий.
На дошці ви бачите прикріплені групи слів з певної теми. Серед
них третя назва зайва, тому що вона не стосується Європи. Вам
потрібно назвати зайве слово.
1. Назвати, яка річка не зустрічається в Європі. ( Амазонка, Дніпро,
Дунай);
2. Столиця якої держави зайва? ( Київ, Пекін, Варшава);
3. Чи всі казкові герої створені європейськими казкарями?
(Карлсон, Дюймовочка, Алі - баба);
4. Який з танців відноситься не до європейських? (Вальс, Ча-ча-ча,
Гопак);
5. Гори, яких не знайдете в Європі ( Кордильєри, Карпати, Альпи).
Молодці, добре справилися із завданням і отримуєте ще одну
зірочку. Зараз ми пропонуємо вам відпочити, але в той же час і
довідатися про невідому для вас інформацію. В нас є красива
«Євроромашка». Але вона незвичайна. В ній таїться деяка
інформація. Я запрошую п’ятьох учасників вибрати собі одну з
пелюсток, а що на них ви зараз дізнаєтесь.
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1. Європейський Союз – це організація, яка об’єднує 27
демократичних європейських країн. Країни, що входять до його
складу, заснували спільні органи управління, яким делегована
частина повноважень, завдяки чому стало можливим приймати
рішення з певних питань, які становлять спільний інтерес на
європейському рівні. Ідея створення цієї організації була задумана
для того, щоб більше ніколи не повторилися масові вбивства та
руйнації, що відбувалися під час Другої світової війни. Вперше цю
ідею запропонував Міністр закордонних справ Франції Роберт
Шуман у промові 9 травня 1950 року. Цей день став днем
народження Європейського Союзу і тепер щороку святкується як
День Європи.
2. Прапор ЄС. Історія створення прапору припадає на 1955 рік.
Тоді Європейський Союз існував лише у вигляді Європейського
об’єднання, до якого входило шість країн. Довго йшло обговорення
ескізу прапора. Згодом було прийнято нинішній варіант – коло з 12
золотих зірок на блакитному тлі. Число зірок не має нічого
спільного з кількістю країн – членів організації. В різних традиціях
«12» є символічним числом, що означає абсолютну досконалість.
Це також і кількість місяців року, і кількість цифр на циферблаті
годинника, тоді як коло є ще і символом єдності.
3. Європейський гімн. У широкому значенні – це гімн не лише
Євросоюзу, але й усієї Європи. Музика гімну взята з дев’ятої
симфонії, яку Людвіг Ван Бетховен написав у 1823 році. У
фінальній частині своєї симфонії Бетховен поклав на музику «Оду
до радості», написану у 1785 році Фрідріхом фон Шіллером. У
цьому вірші знайшла відгук ідея братання народів, яку поділяв і
Бетховен. У 1972 році Рада Європи схвалила бетховенську тему
«Оди до радості» як свій гімн.
У 1985 році гімн було схвалено президентами та главами урядів
країн ЄС як офіційний гімн ЄС (прослухайте).
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4. Європа – Україна. Україна – європейська держава, яка завжди
була своєрідним культурним мостом між Європою та Азією. Вона
розташована на величезній рівнині, що простяглася від
Карпатських до Кавказьких гір. Наша держава межує з
європейськими країнами: Польщею, Словаччиною, Румунією,
Угорщиною, Молдовою, Білорусією, Росією. Найбільша річка
України – Дніпро. На її території розташовані Карпатські та
Кримські гори. Найвища вершина – Говерла. Україна завжди
славилася своїми чорноземами, на яких вирощувалися чи не
найвищі в Європі врожаї зернових.
5. Україна не входить до Європейського Союзу. Сьогодні ЄС і
Україна мають спільний кордон і як безпосередні сусіди прагнуть
посилювати свою політичну та економічну співдружність. У 2005
році підписаний спільний План дій. Цей План є важливим новим
кроком у процесі єднання європейських держав.) Ви дізналися з
даної інформації багато цікавого і заслуговуєте ще на одну зірочку.
Продовжуємо нашу гру. Пропонуємо вам «Діжечку з
запитаннями».
Ваше завдання виймати м’ячики з номерами, а я буду зачитувати
запитання, яке стоїть під ними. Правильні відповіді принесуть вам
ще одну зірочку.
1.Чи належить США до країн ЄС? (Ні);
2. Коли в Європі відзначається День Європи ? (9 травня);
3. Чому на прапорі ЄС завжди 12 зірок? (Символ завершеності і
досконалості)»
4. Яка німецька автомобільна фірма користується великою
популярністю? (Фольксваген);
5. Моторолер вперше було виготовлено в… (Іспанії);
6. Яка валюта популярна в Європі? (Євро);
7. В якій країні випускають машину «Вольво»? ( Швеція);
8. Хто написав казку «Гидке каченя»? ( Андерсен);
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9. Назвати столицю Великобританії (Лондон);
10. Півострів, який за формою нагадує чобіт (Апеннінський);
11. Найбільша за площею європейська держава (Україна);
12. Найвища гірська система Європи (Альпи);
13. Столиця мод (Париж);
14. В якій країні кожного року проводиться найвідоміша у світі
велогонка « Тур-де-Франс»? (Франція);
15. Якими квітами засівають у Франція поля на честь воїнів, що
загинули в Першій світовій війні? (Маками);
16. В якій країні було виведено породу собаки, що
характеризується хоробрістю та вірністю і називається вівчарка
(Німеччині);
17. Яка країна славиться виробництвом годинників, точних
інструментів? (Швейцарія);
18. З якої країни експортують компактдиски? (Німеччина);
19. Відома футбольна команда Іспанії (Барселона);
20. Чим славиться Венеція? (Щорічні регати на венеціанських
каналах);
21. Яка найменша країна світу знаходиться на території Європи?
(Ватикан);
22. Чим відоме місто Мілан? (Знаменитими Будинками моди –
Гуччі, Прадо, Армані, Валентино);
23. Який карнавал вважається найвишуканішим і коли він
проводиться? (Венеціанський, перед християнським Великим
постом);
24. Відомий італійський оперний співак (Лучано Паваротті).
Ви просто молодці. Одержуєте ще одну зірочку. А зараз ми
побуваємо в гостях в європейських казкарів. Наша зупинка так і
називається «В гостях у казки». А провести даний етап гри
погодилась сама Попелюшка. Зустрічайте. Попелюшка.
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Я рада побувати у вас в гостях. І принесла для вас сюрприз. Вам
треба відгадати, з яких казок є ці фрагменти, а за це отримаєте ще
одну зірочку.
1. Солдатик стояв, освітлений яскравим полум’ям, і йому було
дуже жарко, але чи було це від вогню, чи від кохання, він і сам не
знав. Він дивився на маленьку балерину, вона на нього, і він відчув,
що тане, але все ще стояв непохитно з рушницею на плечі. Раптом
двері в кімнату розчинилися. Протяг підхопив балерину, і вона, як
метелик, пурхнула в пічку, просто… («Олов’яний солдатик» Г. Х.
Андерсен);
2. Хто співав таку пісеньку:
«Ути, боссе, буссе, бассе,
Бассе и отдохнём.
Пусть двести булочек несут
На день рождения к нам,
А мы с тобой устроим тут
Ути, боссе, буссе, бассе,
Бассе и тарарам.
(«Карлсон, який живе на даху» Астрід Ліндгрен);
3. В королівському замку біля вікна – рама його була з чорного
дерева – сиділа молода королева і шила. Задивилась на сніг і
вколола палець голкою. Неболяче вколола палець, а все – таки три
краплі крові впали на сніг.
«Яка гарна червона кров на білому снігові, - подумала королева. –
Як би мені хотілося мати донечку, білу, як сніг, зі щічками
рум’яними, як кров, з волоссям чорним, як чорне дерево».
Пройшло небагато часу, і бажання королеви здійснилося.
Народилась в неї маленька красива дівчинка…( «Снігурочка» брати
Грімм);
4. Через две минуты борода его была вполне пригодна к
употреблению. Он вырвал два волоска, и не успела ещё растаять в
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воздухе сопутствующая этому хрустальная музыка, как одежда
наших друзей стала выглядеть так, словно её только что
хорошенько отутюжили, а обувь не только заблестела, но даже
запахла самым дорогим сапожным кремом. («Старик Хотабыч» Б.
Лагина);
5. Вона була така ніжна, маленька, всього з дюйм зростом, ось її і
прозвали…. ( «Дюймовочка» Г. Андерсен);
6. Про кого йдеться? (Він), забувши про втому, біг попереду карети
і всім, кого зустрічав по дорозі, наказував говорити одне й те саме,
що у маркіза Карабаса такі володіння»? (про Кота у чоботях);
7. Кому належать слова: «Ось цей маленький ключик – від
комірчини в кінці великої темної галереї нижнього поверху.
Відчиняйте всі двері, ходіть усюди, куди вам заманеться, але в ту
комірчину я вам забороняю заходити. Коли ж ви мене не
послухаєте і відімкнете її, то можете всього чекати від мого гніву»?
(Синій бороді);
8. Яким було друге ім’я принцеси: «А принцеса тим часом йшла
сільською дорогою. Вона заходила у придорожні хати і просила
взяти її на службу. Але ніхто не хотів наймати принцесу, бо … вона
виглядала дуже потворною»? (Осляча шкура);
Молодці! Завдання виконали добре, я вам вручає ще одну зірочку.
А зараз мені слід поспішати до своєї злої мачухи. До побачення.
Музика… Це слово відоме кожному з нас ще змалку. Адже в наше
життя вона приходить з самого народження. Ми з вами вже
говорили про гімн Європейського Союзу і згадували прекрасного
композитора Людвіга Ван Бетховена. Ця людина неперевершено
була закохана в музику. Дуже часто він за роботою над тим чи
іншим твором забував про їжу. Коли його кликали на обід, він
доводив, що вже пообідав.
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Про життя цього музиканта існують теж бувальщини. Декілька з
них пропонуємо вашій увазі.
Коли Бетховен здобув загальне визнання як видатний композитор,
його почали запрошувати на домашні концерти вельможні
меценати. Але він не став до них ласкавіший, був з усіма рівний.
Якось Бетховен грав свою сонату в розкішному салоні й раптом
помітив, що один із австрійських міністрів стиха розмовляє зі
своєю сусідкою. Композитор припинив гру, вигукнув: « Для таких
свиней я не граю!». Вибіг із кімнати. Його довго умовляли
повернутися, та він категорично відмовився йти, за його словами, у
«хлів». Я сподіваюсь, що наші учні вміють слухати класичну
музику і вести себе як належить. Давайте прослухаємо відому
«Місячну сонату» Бетховена.
А чи вмієте ви розв’язувати кросворди? Зараз ми перевіримо.
Пропонуємо вашій увазі «Єврокросворд»:
 Гори, які розташовані в Україні, Румунії, Угорщині…
(Карпати);
 Річка, яка бере початок в Європі, а протікає через Україну і
впадає в Чорне море. (Дунай);
 Одна з держав, кордони якої межують з Україною (Польща);
 Прибалтійське місто, в якому кожного року відбуваються
пісенні фестивалі (Юрмала);
 Одне з морів, що омиває Європу? (Балтійське);
 Переможець «Євробачення – 2004» (Руслана);
 Збірна якої країни виграла чемпіонат Європи з футболу в
2004 році (Греція);
 В якій країні проходив чемпіонат Європи з футболу в 2012
році? (Україна).
Ви справжні знавці Європи. Тож одержуйте зірочку.
А я пропоную ще один конкурс. Підібрати відповідності. Потрібно
столиці держав з’єднати з назвами країн, яким вони належать:
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Варшава Чехія
Прага Австрія
Відень Польща
Берлін Україна
Київ Румунія
Бухарест Болгарія
Софія Німеччина
Дякую. За виконане завдання я вручаю зірочку.
Чи знаєте ви традиції європейців? Зараз перевіримо. Я називаю
певну традицію чи звичай, а вам потрібно назвати країну, де це
відбувається.
1. Яка квітка є символом Нідерландів?
- півонія;
- тюльпан;
- фіалка.
2. Як називається птах, що є символом миру?
- голуб;
- лелека;
- папуга.
3. Ця країна відома в усьому світі своїми «томатовими боями»:
- Італія;
- Бельгія;
- Іспанія.
4. В якій країні на Новий Рік гість повинен принести хоча б
маленький шматочок вугілля?
- Німеччина;
- Великобританія;
- Україна.
5. На яке свято дітям під подушечку кладуть подарунки, а
непослухам різочки?
- Новий рік;
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- Великдень;
- Святого Миколая.
6. В якій державі популярністю користується бій биків або корида?
- Іспанія;
- Україні;
- Австрії.
7. Назвіть східноєвропейську традицію, яка пов’язана з
Великоднем:
- розмальовувати яйця;
- приносити подарунки товаришам;
- класти в шкарпетку дітям подарунок.
Як бачите, в нас небагато залишилося одержати зірочок. Тож
спробуємо це зробити.
Скажіть, ви вмієте співати. Добре. Тоді пропоную завдання під
назвою «Заспіваймо».
Вам потрібно виконати пісні мовами, які зустрічаються в Європі.
Можливо, це буде українською, російською, англійською,
французькою чи німецькою мовами.
І це завдання ви виконали відмінно. Тоді передостанній наш
конкурс буде проходити на валютній біржі.
Назвіть, які грошові одиниці Європи ви знаєте чи чули. Я бачу, що
ви компетентні в цьому питанні. Тож відкриваємо нашу «валютну
євробіржу»:
 За які гроші ви купите яблуко, наприклад у Латвії (лат);
 А якщо я запропоную вам придбати мовою оригіналу казки
братів Грімм (марка);
 Магазини Нідерландів вас приваблюють чарівними
тюльпанами. Які гроші вам потрібно мати в цій країні?
(гульден);
 Великою популярністю в Італії користуються страви з
макаронів. За які гроші ви зможете їх купити? (євро);
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 Якщо у вас з’явиться бажання подивитись фестиваль в
Юрмалі, то вам для подорожі необхідно запастися якими
банкнотами? (лат);
 Мальта – країна сонця. Багатьох туристів з Північної Європи
приваблює природа цієї країни. Чимало іноземців купують
тут дачі та вілли. За яку валюти ви це можете зробити?
(мальтійська ліра).
Молодці. І ви маєте ще одну зірочку.
Наш заключний конкурс називається «Темна європейська
конячка».
В темному ящику знаходяться речі, які необхідно впізнати за
описом.
Ця страва дуже популярна в Італії. Під час приготування в
неї кладуть сир, нарізані овочі, м’ясо чи рибу і заправляють
томатним соусом (піца)
Відома і популярна технічна культура в багатьох країнах
Європи. З неї виготовляють олію. Вона асоціюється в
людини зСонцем (соняшник)
Цей плід особливо популярний у місті Буньоль у провінції
Валенсія (Іспанія).
У серпні тут проводиться незвичайне свято – «Томатина».
Під час його проведення люди закидають один одного цією
рослиною (Помідор)
У Центральній Європі найважливішою культурою, яка
складає основу щоденного харчування є … (Пшениця)
Ось ми і переконались з вами, що Європа – батьківщина багатьох
народів, культур, мов, традицій.
На все добре! До нових зустрічей.
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Інтерактивна мозаїка: «Письменники Європи»
Мета: поглибити та систематизувати знання учнів про
письменників Європи; показати спільні риси національних культур;
збагачувати словниковий запас учнів; зацікавлювати світом книги;
викликати бажання читати книги; виховувати повагу до шедеврів
світової літератури.
Обладнання: перо, ручка, карта Європи, необхідні реквізити для
проведення конкурсів.
Форма проведення: інтерактивна мозаїка
Бібліотекар: Тисячі років
знадобились для того, щоб
створити антологію дитячої
європейської
літератури.
Багато письменників, не
шкодуючи
свого
часу,
здоров’я, прагнули донести
до нас еволюцію розвитку
європейського континенту.
Вони відправлялись в подорожі за тисячі кілометрів, пробирались
через непрохідні чагарники, ліси, щоб пізнати природу Європи,
показати її примхи, змалювати мужню і сильну людину, яка зможе
побороти все заради життя, заради створення прекрасного на
планеті Земля. Ми з вами сьогодні спробуємо повернути шкільний
глобус і проникнути в прекрасний світ книги. Як сказав Нестор
Літописець: «Книги подібні рікам, що тамують спрагу цілого світу,
це – джерела мудрості».
Пропоную нашу подорож розпочати з прекрасної країни Англії.
А відправимося ми до неї на … (шхуні). (Можна запропонувати
дітям різні види транспорту. Наприклад, пригадайте на чому
подорожували герої «Таємничого острова» Ж. Верна? (повітряна
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куля). Тож і ми помандруємо на повітряній кулі) Англія – країна
легендарних кельтів, синіх озер Шотландії, вересового напою,
гірських пасовиськ Ірландії… Країна, яку поетично називають
туманним Альбіоном через дощі й тумани, що сріблясто –
молочним серпанком огортають цю землю. При згадці про Англію
спливають у пам’яті Біг – Бен і Тауер, англійські королі й королеви,
стримані леді й ввічливі джентльмени, англійська гостинність з
традиційним гарячим чаєм з молоком, який приємно випити біля
палаючого каміна. На березі цієї прекрасної країни нас чекає герой
роману Даніеля Дефо Робінзон Крузо. Він підготував запитання і
запрошує вас зіграти в Поле чудес.
Запитання для проведення «Поля чудес»:
1. Рід занять Д. Дефо ( журналіст);
2. Річка, поблизу гирла якої знаходився острів Робінзона
(Оріноко);
3. Назва творів, які писав Дефо у газетах (Памфлет);
4. Навчальний заклад, який закінчив Дефо (Академія);
5. Рід занять батька письменника (Ремісник);
6. Яку книгу читав Робінзон Крузо? (Біблію);
7. Що перше зробив Робінзон Крузо, прибувши на острів? (Дім);
8. У якій країні, в якому місті народився Робінзон Крузо? (В
Англії, в Йорку);
9. Що ви знаєте про походження імені Робінзон? (Давнє прізвище
роду його матері);
10. Ім’я хлопчика, з яким Робінзон тікав з полону (Ксурі);
11. Ім’я бога, якому поклонявся П’ятниця? ( Бенамукі);
12. Яке місце стало фатальним для Робінзона? ( Гвінея);
13. Скільки років було Робінзону Крузо, коли він відбув у своє
перше плавання? (19);
14. Скільки часу Р. Крузо провів в полоні? (Два роки);
15. Для чого герой пристосував стовп на острові? (Для календаря);
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16. Що Крузо назвав «пам’ятником своєї глупоти»? (Перший свій
човен, який не міг спустити на воду);
17. Чий погляд так злякав Робінзона в гроті: « …вдивляючись у
темряву, я побачив два палаючих ока якоїсь істоти – людини чи
диявола, не знаю, - вони виблискували, як зірки…»? (погляд
старого цапа);
18. Що використовував замість коси Робінзон, збираючи врожай
ячменю і рису? (іржаві шаблі, знайдені на кораблі);
19. З чого він зробив сито, щоб просіяти борошно? (зі звичайних
нашийних хусток).
Слово бібліотекаря: Роман
Д. Дефо «Життя й незвичайні
та
дивовижні
пригоди
Робінзона Крузо» належить
до
шедеврів
світової
літератури. Скільки поколінь
читачів
причаровувала
романтика
безлюдного
острова. Скільки хлопчаків
мріяли опинитися на місці Робінзона і випробувати себе, свої
можливості. Але не тільки опис романтичних пригод героя зробив
цей твір непідвладним часу. Читачі різних країн бачили у Робінзоні
Крузо втілення кращих рис людини – сили, відваги, розуму.
Такими рисами наділені і герої інших творів письменників Європи.
Наша шхуна пересікає паралелі і меридіани Європи і зупиняється у
Франції.
Ви знаєте, є книги, які прочитаєш і забудеш. Є ж такі, що
залишаються назавжди добрими друзями і навіть через багато років
згадка про них зігріває душу. Саме до таких належать твори
відомого французького письменника Жуля Верна.
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Вам з уроків зарубіжної літератури добре знайомий
п’ятнадцятирічний капітан. Дік Сенд підготував для вас запитання.
Нам потрібно створити дві команди по шість чоловік, щоб провести
гру «Брейн-ринг». Умови гри знайомі. Вам треба вислухати уважно
запитання і коли буде сказано слово «Час», почати обговорювати
відповідь. Якщо ви знаєте відповідь, то повинні нажати кнопку на
пристрої. Часу на роздуми дається одна хвилина.
1. Кому з героїв Жуля Верна належать слова: «Впізнаю тебе! Ти
залишаєшся таким, яким був, мандри тебе анітрохи не змінили»
(Гарріс);
2. Від чого помер Муані-Лунга? (від «вогняної води»);
3. Чому шхуна «Пілігрим» збилася з курсу? (Негоро підклав метал
під компас);
4. Головний герой роману «Таємничий острів» (Інженер Сайрес
Сміт);
5. Як герої «Таємничого острова» назвали свій острів? (Острів
Лінкольна);
6. Подумайте, для кого з героїв роману «П’ятнадцятирічний
капітан» характерним є жага до знань? (Дік Сенд).
Слово бібліотекаря: Чи вірите ви в чудеса? Хоч скільки б років
було людині, а закладена в дитинстві магія казки, дива завжди дає
надію на радість, несподіванку, доброго помічника, який частину
ваших турбот звалить собі на плечі – і ви відчуєте себе щасливим.
Ідея про існування паралельних світів дедалі більше подобається
людям. Тому подальша наша подорож до надзвичайної таємниці
життя Гаррі Поттера. Книги про нього стали світовим бестселером.
Влітку 2007 року вийшла сьома книга про історію життя хлопчикачарівника. А створила цю прекрасну історію Джоан Кетлінг
Роулінг. В інтерв’ю вона розповіла, що одного разу, їдучи в поїзді,
побачила перед очима всю історію Гаррі Поттера і тепер її
послідовно описує.
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А хто кращий знавець змісту
історій про Гаррі Поттера ми
зараз перевіримо. Запрошуємо
Вас зіграти в лото. (Можна
запропонувати
«капелюх
знань». В ньому знаходяться
запитання, діти самостійно
виймають запитання і дають відповідь). За кожну правильну
відповідь ви будете на табличку-лото прикріплювати зірочки. Якщо
дасте всі правильно відповіді, то прикріпите дванадцять зірочок, а
це означає, що отримаєте європейський прапор. Тож в дорогу.
1. Хто зіграв роль Гаррі Поттера за романами Дж. Роулінг? (Деніел
Редкліф);
2. Як відомо, кожен з гуртожитків має свій герб. На гербі
Грифіндору – лев, на гербі Слізерину – змія. А що зображено на
гербі Гафелпафу? (Борсук);
3. Назвіть імена батьків Гаррі Поттера (Джеймс, Лілі);
4. Прізвище дядька і тітки Гаррі? (Дурслі);
5. Хто привіз Поттера до Дурслі? (Хагрід);
6. Де жив Гаррі у родині Дурслі? (У комірчині під сходами);
7. Назвіть ім’я Хагріда (Рубеус);
8. Назвіть адресу магазина шкільного приладдя для чарівників
(Алея Діафон);
9. Яка пригода трапилася в школі під час свята Хелоуїн? (Хтось
випустив троля);
10. Що подарував Дамблдор на Різдво? (Плащ-невидимку);
11. Кого вбили у забороненому лісі? (Єдинорога);
12. В яку гру добре грав Рон Візлі? (Шахи);
13. Назвіть ім’я виховательки Грифіндору (професор Макгонегел);
14. Що стеріг Фларі? (Хід до філософського каменя);
15. Хто попереджає Гаррі про небезпеку? (Доббі-домовик);
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16. Як називалася в Хогварді школа? (школа чародійства);
17. Який напис висів на будинку Рона Уізлі? («Нора»);
18. Які написи були на годиннику в сім’ї Уізлі? («Час чаю», «Час
годувати курей», «Запізнення»);
19. Коли був заснований Хогвард? (Більше тисячі років назад,
точна дата невідома);
20. Яка гра була поширена в школі чарівників? (Квідвіч);
21. На чому спеціалізувався містер Дурслі? (Фірма «Граннінгс»
виробництво дрилі);
22. Ким доводився Гаррі Поттер сім’ї Дурслі? (Племінником);
23. В який день тижня почалися історії Г. Поттера? (У вівторок);
24. Що помітив містер Дурслі, коли попав у вранішню транспортну
пробку? (Людей в мантіях);
25. Хто був директором школи чаклунів і магів? (Альбус
Дамблдор);
26. Чиє ім’я заборонялось вимовляти? (Волан-де-Морт);
27. Хто хотів вбити Г. Поттера? (Волан-де-Морт);
28. Який знак залишився у Гаррі від спроби його вбити? (Шрам на
лобі у вигляді блискавки);
29. Чому кишеньковий годинник Дамблдоро був не схожим на
інші? (Мав 12 стрілок, замість цифр були маленькі планети);
30. Скільки подарунків було вручено Дадлі в день народження?
(39);
31. Що знищувала сім’я Дурслі, не віддаючи Гаррі? (Листи);
32. Які звання мав Альбу Дамблдор? (Кавалер ордена Мерліна І
ступеня, Великий волш, Верх чаклун, президент Міжнародної
конфедерації чаклунів);
33. Кого називали маглами? (Людей, не чаклунів);
34. Що виросло у Дадлі, після образи Дамблдора в присутності
Хагріда? (Свинячий хвіст);
35. Як називалися гроші чарівників? (Кнати, галлеони, сиклі);
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36. Як звали працівників банку? (Гобліни);
37. Де знаходилась школа чародіїв? (У Хогварді);
38. Що не дозволялося брати першокурсникам до школи? (Мітли);
39. Яка фірма виготовляла чарівні палиці? (Оллівандер);
40. З якого виготовленого матеріалу дісталася палиця Гаррі
Поттеру? ( Гостролист і перо фенікса, одинадцять дюймів);
41. Що подарував Хагрід Гаррі Поттеру в день народження?
(Сову);
42. Як назвав її Гаррі? (Букля);
43. Якими видами транспорту добиралися учні до школи магів і
чаклунів? (Поїздом, човном);
44. Скільки дітей поміщалося в одному човні? (4);
45. З допомогою якого предмету відбувався розподіл учнів по
факультетах? (Чорного капелюха);
46. Скільки факультетів існувало у Хогвардській школі? (4);
47. Назвіть факультети, які існували в школі чаклунів (Гріффіндор,
Пуффендуй, Когтевран, Слізерин);
48. На який факультет був зарахований Гаррі Поттер?
(Гріффіндор);
49. Назвіть друзів Гаррі (Рон Уізлі, Герміона Грейнджер);
50. Скільки східців було в школі? (142);
51. Як звали вчителя травології? (Професор Стеблина);
а) теорії магії (Професор Бінс);
б) заклинання (Професор Флітвік);
в) трансфігурації (Професор Макгонагалл);
52. Від кого отримав перший лист Гаррі, навчаючись в школі?
(Хагріда);
53. Хто захищав заборонений коридор? (Собака Пушок);
54. Яку назву мала мітла Гаррі Поттера? (Нумбус – 2000);
55. Як називалися м’ячі в грі квідвіч? (Квоффл, бладжери, оссиня,
золотий снітч);
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56. Яку роль виконував Гаррі Поттер у грі квідвіч? (Ловець);
57. Хто тренував команду Гріффіндора грати в квідвіч? (Вуд);
58. Що подарував Хагрід Гаррі на Різдво? (Флейту);
59. Що подарувала сім’я Дурслі Гаррі на Різдво? (Копійку);
60. Хто подарував на Різдво Поттеру светр? (Мама Рона Уізлі);
61. Якого кольору був подарований светр? («зеленого»);
62. З допомогою мантії – невидимки в Різдвяну ніч кого вдалося
побачити Гаррі Поттеру? (Своїх рідних);
63. Хто створив філософський камінь? (Ніколас Фламель);
64. Як назвав Хагрід народженого дракона? (Норберт);
65. Скількох кентаврів зустрів Гаррі з друзями в забороненому лісі?
(Трьох. З рижим волоссям і бородою, білокурим волоссям і білим
тілом в плямах, з чорним волоссям і чорною гривою);
66. Як було звати кентаврів? (Ронан, Бейн, Флоренц);
67. На яку рослину впали герої книги, відкривши люк, щоб знайти
філософський камінь? (Диявольські силки);
68. Яким ключем відкривали двері? (Літаючі ключі, схожі на
птахів);
69. Із якої кількості пляшок потрібно було знайти зілля, щоб
пройти через вогонь по дорозі до місця знаходження філософського
каменю? (7).
Бібліотекар: Дорогі діти, ми з Вами ще раз перегорнули сторінки
творів європейських письменників, творчість яких вивчали в
шостому класі. В наступному році ви продовжите знайомитись з
творчістю зарубіжних письменників, в тому числі і європейських,
вчитиметесь розпізнавати добро і зло, знайомитимемось з історією
і звичаями цих народів, збагачувати свої голівоньки зернинами
знань і мудрості. На все добре. До нових зустрічей.
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Вікторина: «Що ми знаємо про Європу?»
Мета: поглибити знання учнів про країни Європейського Союзу;
виробляти навички швидкого мислення; виховувати повагу до
інших народів; почуття патріотизму, гордість за національні
надбання українського народу.
Обладнання: прапор ЄС, листки з анкетою, нагороди, скринька для
відповідей.
Форма проведення: вікторина.
Порада для організаторів вікторини: захід проводиться в
декількох варіантах: а) усна вікторина;
б) письмова форма з використанням скриньки для відповідей
(скринька встановлюється в класній кімнаті, фойє школи та ін.)
1. Яка квітка є символом Нідерландів?
- півонія;
- тюльпан;
- фіалка.
2. Як називається птах, що є символом миру?
- голуб;
- лелека;
- папуга.
3. Як називається відомий твір Людвіга ван Бетховена, частину
якого обрано гімном ЄС?
- Ода до рівності;
- Ода до радості;
- Ода до справедливості.
4. Яке місто на півночі Європи збудоване на 90 островах, що
з’єднані мостами?
- Амстердам (1000 мостів, 50 каналів);
- Копенгаген;
- Стокгольм.
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5. Яка країна вважається колискою демократії?
- Греція;
- Італія;
- Персія.
6. Ця країна називається «батьківщиною моди, стилю та дизайну»:
- Італія;
- Франція;
- Великобританія.
7. В якому місті знаходиться музей Прадо?
- Мадрид;
- Амстердам;
- Рим.
8. Скільки країн ЄС не є республіками?
- 10;
- 5;
-7 (Данія, Іспанія, Бельгія, Швеція, Англія, Люксембург,
Голландія).
9. Яка країна займає перше місце в Європі за кількістю населення?
- Франція;
- Великобританія;
- Німеччина.
10. Ця країна відома в усьому світі своїми «томатовими боями»:
- Італія;
- Бельгія;
- Іспанія.

Вікторина: «Перевір себе»
Мета: перевірити знання учнів про країни Європейського Союзу;
закріплювати навички самостійного пошуку необхідної інформації
з різних джерел; виховувати повагу до інших народів; почуття

43

патріотизму та гордість за національні надбання українського
народу.
Обладнання: листки із запитаннями, нагороди, скринька для
відповідей
Форма проведення: вікторина
Порада для організаторів вікторини: захід проводиться в декількох
варіантах: а) усна вікторина; б) письмова форма з використанням
скриньки для відповідей (скринька встановлюється в класній
кімнаті, фойє школи та ін.).
1. Яка країна зараз головує в Євросоюзі? (1 січня 2020 року
розпочався період головування Хорватії у Раді ЄС – керівному
органі Євросоюзу);
2. Коли святкуємо День Європи? (9 травня);
3. Коли і ким було запроваджене це свято? (9 травня 1950 р.
Робертом Шуманом);
4. Коли була введена спільна європейська валюта – євро? (1 січня
2002 р.);
5. Дата прийняття Плану дій Україна – ЄС? (21 лютого 2005 р.);
6. Якого кольору прапор ЄС? Скільки на ньому зірок? (синього,
12);
7. Який музичний твір був затверджений як гімн ЄС? (9 симфонія
Бетховена);
8. Коли був прийнятий Маастрихський договір про ЄС? (1992);
9. Які головні керівні інституції ЄС? У яких країнах вони
розташовані? (Парламент (пленарні сесії проводяться в Страсбурзі,
збори комітетів і додаткові засідання – у Брюсселі, головний
секретаріат знаходиться у Люксембурзі), Рада ЄС (засідання
проводяться у Брюсселі та Люксембурзі), Європейська комісія,
Суд, рахункова палата або Суд аудиторів - у Люксембурзі);
10. Яку назву має виконавчий орган ЄС? Де він розташований?
(Європейська комісія).
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