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ЄВРОКЛУБИ В УКРАЇНІ 

1. ВСТУП 

Однією  з  найбільш  ефективних  форм  позакласної  роботи,  яка  сприяє  засвоєнню  учнями 
європейської тематики як нового виміру, є організація шкільних євроклубів. Євроклуб, як об’єднання 
учасників за інтересами, передбачає проведення різних конкурсів, вікторин, олімпіад, круглих столів, 
ділових  ігор,  інтерактивного  спілкування, що  заохочують  учнів  до  роботи  в  новому  європейському 
вимірі.  Оскільки  такі  види  робіт,  окрім  знань  про  Європу,  сприяють  набуттю  комунікативної 
компетентності,  вміння  працювати  з  інформацією,  використовувати  її,  спілкуватись,  працювати  в 
команді,  запровадження у школі  такого виду робіт  з  учнями  значно збагатить навчальновиховний 
процес. 

Перші  українські  євроклуби  були  засновані  в  1995  році  за  прикладом  подібних 
організацій  в  Європі  та  Росії.  В  державахчленах  Європейського  Союзу  та  країнах 
кандидатах євроклуби відіграють роль одного з основних джерел  інформації та пропагують 
спільні європейські цінності серед шкільної та студентської молоді. В Росії, наприклад, вони 
активно  організовувалися  саме  в  середніх  школах,  а  їхня  діяльність  здебільшого 
зосереджувалася на обміні інформацією із дітьми з країн ЄС. 

2. ЗАВДАННЯ І МЕТОДИ РОБОТИ УКРАЇНСЬКИХ ЄВРОКЛУБІВ 
Українські  євроклуби  поширюють  свою  діяльність  як  на  дітей,  так  і  на  молодь. 

Основне  завдання  полягає  в  інформуванні  й  вихованні  молодих  людей  в  дусі  спільних 
європейських  цінностей,  сприяючи  встановленню  гарних  стосунків  з  однолітками  за 
кордоном та європейськими молодіжними неурядовими організаціями та підтримуючи курс 
України на інтеграцію в європейську спільноту. 

Євроклуби  можна  організовувати  при  вищих  та  середніх  навчальних  закладах, 
молодіжних  і  дитячих  організаціях  та  серед  працюючої  молоді.  Організація  євроклубу 
можлива у двох варіантах: 

а) створення клубу за інтересом на базі школи; 
б) реєстрація громадської молодіжної неурядової організації. 
Раз  на  рік  євроклуби  організують  щорічну  зустріч  лідерів  євроклубів,  яка  зазвичай 

проводиться за підтримки Представництва Європейської Комісії. 
Основними формами роботи шкільних євроклубів є: 
— включення до Міжнародної мережі Євроклубів (Лісабон, Португалія); 
— налагодження роботи в міжнародній мережі євроклубів та з Представництвом Європейської 

Комісії в Україні (координація роботи з клубами різних країн); 
—  отримання  доступу  до  публікацій  Європейського  Союзу  (через  Представництво 

Європейської  Комісії  в  Україні)  для  використання  матеріалів  під  час  засідань  євроклубу,  під  час 
проведення уроків історії та іноземних мов; 

— проведення зустрічей та клубних змагань школярів, які є членами євроклубів (іноземними 
та рідною мовами); 

— святкування дня народження Євроклубу; 
— регулярні зустрічі з обговоренням проблем щодо ЄС; 
—  проведення  творчих  конкурсів  (конкурси  малюнків  та  малюнка на  асфальті,  конкурс  есе, 

статей на задану європейську тематику); 
— випуск шкільних та міжшкільних бюлетенів та газет; 
— святкування Дня Європи (травень); 
— організація днів національних культур європейських країн; 
— організація днів/вечорів європейської кухні; 
—  організація  заходів  на  теми  "Європейські  свята",  "Європейські  видатні  особистості", 

"Європейське  мистецтво",  "Музика,  яку  слухає  молодь  всієї  Європи",  "Європейська  культурна 
спадщина"; 

— проведення вікторин за європейською тематикою; 
—  проведення  міжнародних  зустрічей  дітей  (онлайн)  за  темами,  обраними  міжнародним 

мотто для програми "Європа в школі". Так, наприклад, минулого року на честь 50річчя заснування 
Ради Європи  у  2002/2003 навчальному році  було обрано тему  "Європа  у  світі:  взаємозалежність та 
солідарність. Порозуміння та толерантність: звернення до майбутнього"; 

— організація обмінів/листування зі школами європейських країн; 
— проведення круглих столів для старшокласників, парламентських ігор, токшоу; 
— проведення КВК, "Що? Де? Коли?" за участю декількох шкіл;



— організація міжнародних проектів для учнів з різних європейських країн (можна в системі 
онлайн);

—  проведення  лекторіїв  для  старшокласників,  а  також  лекторіїв  для  учнів  різних  класів  (з 
використанням матеріалів навчальних модулів "Європейських студій") на теми європейської інтеграції в 
галузі економіки, зовнішньої політики, міжнародного права, інших питань. 

3. РОЛЬ ПРЕДСТАВНИЦТВА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ В УКРАЇНІ 
Відділ преси та інформації Представництва підтримує рух євроклубів у різні способи. 

Він надає євроклубам всебічну інформаційну підтримку — літературу, бази даних, контактні 
дані в Європі, організує поїздки до Європи та інформаційні семінари. 

З метою заохочення руху євроклубів Представництво також намагається брати участь 
у  найважливіших  заходах,  які  проводяться  євроклубами —  таких,  як  перша  презентація  в 
регіонах,  великі  регіональні  конференції,  програми  телебачення,  участь  у  журі  конкурсів, 
демонструючи таким чином свою моральну підтримку цим організаціям. 

У розпорядженні Відділу преси та інформації є окрема бюджетна стаття, яка дозволяє 
надавати  євроклубам  фінансову  підтримку.  Різні  євроклуби  подають  свої  проекти,  які 
обговорюються,  оцінюються  та  обираються  Представництвом.  Надалі  з  євроклубами,  що 
подали найкращі пропозиції, укладаються контракти. 

Зазвичай євроклуби звертаються за фінансовою підтримкою для проведення семінарів 
або конференцій — для відшкодування витрат на проїзд учасників, організаційних видатків, 
публікації  матеріалів,  витрат  під  час  молодіжних  обмінів,  організації  телевізійних  та 
радіодебатів, частково — для організації конкурсів тощо. 

Євроклуби  виступають основним  знаряддям Представництва Європейської Комісії  у 
його  роботі  з  молоддю,  а  також  є  надійними  партнерами  при  організації  інформаційних 
заходів у регіонах. 

Сконтактувати з Представництвом можна безпосередньо через Відділ преси та інформації: 
Європейський Союз 
Представництво Європейської Комісії 
10, вул. Круглоуніверситетська 
Київ 
Україна 
01024 
Тел.: (044) 462 00 10, факс: (044) 462 09 20. 

Прикладом   цінної  інформації  щодо  Європи,  яку   Ви  м ож ет е  от рима т и  в 
Предст а вницт ві  Європейської  Ком ісії  т а   використ ат и  в  робот і  Євроклу бу ,  мож е 
бу т и  м а т еріа л  з  інформаційних  бюлет енів,  люб’язно  на даний  Предст а вницт вом 
Європейської Ком ісії в Укра їні. 

РОЗШИРЕННЯ ЄВРОПИ 
Для  вступу  в  Союз  країникандидати  повинні  виконати  “Копенгагенські  критерії”,  згідно  з 

якими майбутній член Євросоюзу повинен: 
— бути стабільною демократичною країною, що поважає права людей, бути 

правовою державою, захищати права меншин; 

— мати ринкову економіку, що діє; 
—  приймати  загальні  правила,  стандарти  і  політичні  рішення,  що  складають  основу 

законодавства ЄС; 
—  підпорядкувати  адміністративну  систему  вимогам  законодавства  Європейського  Союзу 

таким  чином,  щоб  положення  законодавства  могли  бути  включеними  до  національного 
законодавства. 

У  грудні  2002 Європейська Рада  в Копенгагені  дала  згоду 
на  прийняття  10  нових  країнчленів :  Польщі,  Угорщини, 
Республіки  Чехія,  Словенії,  Словаччини,  Естонії,  Латвії, 
Литви, Мальти та Кіпру. 

У квітні 2003 після згоди Європейського Парламенту 25 урядів підписали Угоди про вступ в м. 
Афінах (Греція).



Національні парламенти  25 країн наразі повинні ратифікувати Угоди про  вступ. Парламент 
кожної з країнкандидатів ратифікує Угоду, якщо результати референдуму щодо вступу в ЄС будуть 
позитивними. Нещодавно  проголосували  чотири  країни — Мальта,  Словенія,  Угорщина  і  Литва.  В 
кожному  із  випадків  перемогла  відповідь  “так”.  Якщо  результат  буде  позитивним  в  усіх  країнах 
кандидатах, з 1 травня 2001 року Європейський Союз нараховуватиме 25 країнчленів. 

Загалом населення Нової Європи складатиме 455 мільйонів мешканців. 
Розширення  ЄС  покращить  політичну  стабільність  всієї  Європи  і  дозволить  ЄС  більш 

ефективно вирішувати проблеми на міжнародному рівні. 
Країникандидати отримають від 70 до 80 мільярдів євро від Європейського Союзу протягом 

2000—2006 років (це становить від 10 до 12% бюджету ЄС на згаданий період). 
Дві третини (наразі 67%!) громадян країнчленів вірять в те, що їхні країни отримають значні 

переваги від членства в ЄС. 

4. ЗАПОЧАТКУЙТЕ ЄВРОКЛУБ У СВОЇЙ ШКОЛІ 

Принципи  організації  Євроклубу  є  різними  для  різних  шкіл  і  залежать  від  конкретних 
обставин  та  можливостей,  віку  учнів,  рівня  підготовки  учнів,  а  також  готовності  педагогічного 
колективу брати участь у роботі Клубу. 

Рекомендації,  наведені  нижче,  не  мають  виключно  теоретичного  характеру.  За  ними  стоїть 
португальський  досвід  організації  євроклубів,  що  базується  на  ентузіазмі,  творчості  та  ініціативі 
багатьох учителів та учнів. 

Загалом, можна рекомендувати такі підходи: 
1.  Педагогічні  колективи  та  учні  місцевих  шкіл  на  підставі  відповідної  інформації 

знайомляться  зі  статутними  цілями  і  завданнями,  принципами  організації,  формами  і  методами 
роботи євроклубів. 

2.  Будьякий  вчитель  (вчителі),  зацікавлений  (і)  у  створенні  клубу,  разом  із  невеликою 
групою учнів (т.з. "членів — засновників клубу", можливою є участь класних батьківських комітетів) 
складають план дій  і  проект діяльності майбутнього Клубу,  розробляють його  емблему та  девіз. Це 
гарна нагода організувати змагання серед учнів школи. 

3.  Потім  цей  попередній  проект  подається  на  розгляд  директору  школи  або  іншому 
уповноваженому керівному органу  (у  тому числі  опікунській  раді школи). Даний проект може бути 
обговорений  на  засіданні  шкільного  батьківського  комітету  та  на  педагогічній  раді  за  присутності 
членівзасновників  (учителів  і  учнів).  Після  цього  для  остаточного  затвердження  може  бути 
підготовлено новий проект. 

4. Далі остаточний проект разом із всією необхідною інформацією, що складається з назви та 
адреси школи, імені вчителя, відповідального за роботу Клубу, або іншої супутньої інформації (у т.ч. 
інформації про назву, девіз та емблему Клубу, що організується), надсилається в організацію або установу, 
котрі координують діяльність євроклубів на національному рівні, для подальшого розгляду та реєстрації. 
Це може бути Представництво Європейської Комісії в Україні. 

5. За підтримки Представництва Європейської Комісії в Україні Євроклуб може знайомитися з 
документами  та  матеріалами  Європейської  Комісії  та  Ради  Європи,  що  стосуються  діяльності 
євроклубів. 

6. Ухваливши рішення щодо створення Клубу, його засновники (вчителі та учні) таким чином 
беруть на себе зобов’язання: 

6.1. Випускати рекламну інформацію про Клуб, наприклад: 
— створювати та поширювати плакати, добірки новин, циркуляри тощо; 
— писати статті та есе для шкільної газети; 
— проводити наради та "пресконференції"; 
— готувати радіопрограми для шкільного та місцевого радіо. 
6.2. Реєструвати членів Євроклубу — йдеться про розробку 
— форм (умов) членства 1 ; 
— форм дозволів, що підписуються батьками; 
— режиму роботи Клубу. 
7.  Згодом  проект  створення  Клубу  та  програмні  цілі  Клубу  офіційно  представляються  зборам 

асоціації батьків/учителів, яка є відповідальною за виховання учнів, та/або зацікавленим особам. 

ПЕРШ І ЗБОРИ ЄВРОКЛУБУ 

На першому засіданні Євроклубу зазвичай необхідно: 
1. Визначити план роботи Клубу, в якому враховуються кількість та вік учнів. 
2. Визначити режим роботи Клубу. 
3.  Призначити  посадових  осіб  і  розподілити  обов’язки  серед  учнів  та  вчителів  (Президент, 

Секретар,  Скарбник,  адміністратори,  відповідальні  за  зв’язки  з  громадськістю,  та  ін.);  обов’язки



можуть  виконувати  вчителі  або  учні,  однак  мета  учителя  —  забезпечення  постійної  підтримки  та 
керівництва. 

4.  Розподілити  членів  Клубу  по  робочих  групах  (з  урахуванням  їхнього  віку  та  інтересів)  і 
визначити сферу діяльності кожної з них. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВСЯКДЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЄВРОКЛУБУ 

Відповідно до затвердженого плану роботи кожна група береться за виконання певної задачі, 
наприклад: 

1.  Контакт з місцевою громадськістю (місцева влада, фірми, органи народної освіти та  ін.)  з 
метою отримання підтримки. 

2. Отримання інформації та документації від: 
— установ, що координують роботу Клубів, комітетів Європейського Центру Освіти та "Європи 

в  школі  —  Європейського  Шкільного  Конкурсу",  а  саме:  посольств,  консульств,  представництв 
міжнародних  організацій  у  різних  країнах,  туристичних  агенцій,  організацій  із  захисту 
навколишнього середовища та культурної спадщини тощо; 

— батьків і друзів учнів або вчителів, які мешкають або працюють за кордоном; 
— інших шкіл (через програми обміну); 
–—інших євроклубів та ін. 
3.  Розробляє низку правил (що ґрунтуються на ключових положеннях діяльності клубів) або 

статуту Клубу (для середньої школи). Покриття затрат і витрат у діяльності Клубу мають забезпечити 
щомісячні членські внески 2 , добровільні пожертвування благодійників, гранти тощо. 

ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД 
Ефективність  роботи  Євроклубу  повинна  ґрунтуватися  на  чіткому  плануванні  заходів,  які 

радимо розглядати як проекти. Реалізація здійснюється кількома основними етапами. 
Етап  1:  На  основі  запропонованого  проекту  вчитель  за  допомогою  учнів  складає  річний  та 

перспективний плани роботи відповідно до європейських вимог у сфері освіти, типу школи, характеру 
навколишнього  середовища  та  специфіки  регіону  (сільський  чи  міський,  індустріальний  чи 
сільськогосподарський,  такий,  що  має  історичні  або  інші  пам’ятки,  такий,  що  знаходиться  на 
морському узбережжі, або віддалений від моря, економічно розвинутий чи ні тощо). 

Етап 2: Завершення таких деталей проекту: 
— тема та основні цілі; 
— специфічні завдання; 
— способи діяльності; 
— розподіл задач; 
— розклад; 
— джерела фінансування та їхнє використання. 

Етап  3:  Подання  проекту  директору  школи  або  його  обговорення  педагогічною  радою 
(можливо, спільно зі шкільним батьківським комітетом) за присутності учнів — членів Клубу. 

Етап 4: Розробка та проведення навчальної ділової гри при підготовці до здійснення проекту. 
Приблизна тематика: 

1. "Підготовка типової проектної документації". 
2. "Проведення ділових переговорів з можливими партнерами". 
3. "Ділове листування з можливими партнерами іноземною мовою". 
4. "Один день у літньому таборі молоді (іноземною мовою)". 
5. "Організація колоквіуму (конкурсу, виставки тощо)". 
Етап 5: Здійснення проекту. 
Етап 6: Оцінка проекту (учнями та учителями в Євроклубі, директором школи, педагогічною 

радою,  шкільним  батьківським  комітетом);  підготовка  підсумкової  доповіді,  в  якій  повинні  бути 
відображені  результати,  яких  досягнуто,  складнощі  та  необхідні  зміни,  а  також  доцільність 
продовження проекту. 

Етап 7: Розповсюдження отриманих результатів: 
— звіт про виконану роботу; 
—  інформаційні  зустрічі  з  іншими  євроклубами,  сусідніми  школами,  місцевою 

адміністрацією, спонсорами, координаторами діяльності Євроклубу та ін.; 
—  підготовка  відповідної  інформації  для  місцевих  ЗМІ  (публікації  у  місцевій  пресі, 

інтерв’ю для радіо та телепрограм тощо); 
— проведення щорічних зборівконференцій національних євроклубів. 

ПРОЕКТИ ОБМІНІВ 

1.  У  своїй  роботі  євроклубам  слід  враховувати  важливість  обмінів.  Причому  не  слід 
обмежуватися  лише  обмінами  учнів.  Акцент,  в  основному,  робиться  на  обмінах  документами, 
інформацією та досвідом роботи, а також спільними проектами, які зовсім не повинні завершуватися 
обмінами учнів. Обміни можуть бути:



а) двост оронніми: 
— з національними євроклубами; 
— із зарубіжними євроклубами; 
— з національними та зарубіжними школами, в яких немає євроклубів. 
В останньому випадку обмін може стимулювати процес організації євроклубів. 
б) багат ост оронніми: за участю більш ніж двох країн. 
2. Головні цілі: 

—  загальне  розуміння  різноманітних  аспектів  взаємодії  з  іншими  клубами,  школами, 
регіонами та країнами; 

—  розширення  мережі  євроклубів  в  результаті  зміцнення  стосунків,  які  базуються  на 
дружбі  та  взаєморозумінні,  що,  в  свою  чергу,  веде  до  зміцнення  солідарності,  толерантності, 
рівних  можливостей,  об’єднання  сил  на  захист  загальних  інтересів  на  різних  рівнях 
(регіональному, національному, європейському, загальносвітовому); 

— розробка нових методів шкільної та позашкільної роботи, нових педагогічних методів, 
різноманітних навчальнометодичних матеріалів тощо; 

— підтримка у вивченні іноземних мов; 
— практичне засвоєння норм та правил усної та письмової комунікації у різних сферах 

спілкування рідною та іноземною мовою; 
— поліпшення засвоєння знань та формування інтересу до культурної проблематики та 

питань, здатних відкрити наше загальноєвропейське коріння. 
3. Підготовка учнівських обмінів: 
а) вибір клубів або шкілпартнерів; 
б) підготовка попередньої інформації про діяльність Євроклубу та пропозиції щодо обміну; 
в) вибір відповідної теми для спільного проекту або вибір відповідних тем  і видів діяльності 

для обмінів; 
г)  листування:  попереднє  листування  з  метою  залучення  учнів  до  участі  (з’ясування  їхніх 

інтересів, захоплень, хобі та ін.); 
ґ)  обмін  інформацією  і  документацією  (газети,  фото,  аудіо  та  відеокасети,  робочі  дані 

учасників), а також навчальнометодичними матеріалами; 
д) використання (за умови наявності) електронної пошти; 
е) засвоєння та використання отриманих матеріалів у євроклубах та в навчальному процесі; 
є) проведення підсумкових конкурсів (вікторин) про країну — зарубіжного учасника спільного 

проекту. 
________________ 
1 Умови членст ва (наприклад): 
— гот овніст ь присвячуват и час Клубу; 
— наявніст ь дозволу бат ьків або опікунів; 
— зацікавленіст ь програмними цілями Клубу; 
— гот овніст ь регулярно відвідуват и Клуб і брат и участ ь в його робот і. 
2  Розмір можливих членських внесків обговорюєт ься на засіданні шкільного Євроклубу і на 

бат ьківських  зборах  у  класах.  Однак  діяльніст ь  Євроклубу  передусім  повинна  базуват ися  на 
ент узіазмі  т а т ворчій  акт ивност і  його членів, на  конст рукт ивній  співпраці  з  предст авниками 
шкільної т а місцевої адмініст рації, посольст в і консульських організацій, а т акож на спонсорській 
підт римці. 

ЯК НАПИСАТИ СТАТУТ ЄВРОКЛУБУ 

Наведемо  для  прикладу  основні  положення,  взяті  зі  Статутів  регіональних 
євроклубів: 

1. Євроклуб є неурядовою молодіжною організацією (латинська транскрипція: "Euroclub"). 
2.  Діяльність  Євроклубу  може  поширюватись  на  один  навчальний  заклад,  на  територію 

району,  міста,  області  або  республіки  —  залежно  від  кількості  дітей  та  молоді,  які  беруть  участь  у 
роботі  Євроклубу.  Євроклуб  діє  відповідно  до  Конституції  держави,  діючого  законодавства,  норм 
міжнародного права та власного статуту. Євроклуб також може бути організовано на базі дитячого чи 
молодіжного закладу або неурядової організації. 

3.  Євроклуб  є  неприбутковою організацією. Можливі  фінансові надходження  від  діяльності 
Євроклубу використовуються на розвиток євроклубівського руху. 

4.  Метою євроклубів є сприяння процесам європейської  інтеграції України та  інформування 
дітей  і  молоді  про  Європейський  Союз,  його  структуру  та  процеси,  які  відбуваються  в  ньому. 
Досягнення цієї мети здійснюється шляхом вирішення таких завдань: 

—  сприяння  розширенню  культурних,  наукових,  ділових  та  гуманітарних  зв'язків  молоді  в 
України та країнах Європейського Союзу; 

—  поширення  в  Україні  інформації  про  історію  Європейського  Союзу,  його  структуру, 
сучасний стан розвитку, цілі та досягнення;



— допомога  навчальним  закладам  в  отриманні  та  поширенні  інформації  про Європейський 
Союз; 

— обмін інформацією про традиції, історію, культуру своєї країни та країнчленів ЄС; 
— створення власної матеріальнотехнічної бази для реалізації освітніх, культурних, ділових 

ініціатив членів Євроклубу. 
5. Предметом діяльності євроклубів є: 
— поширення інформації про Європейський Союз серед молоді; 
— проведення зборів, зустрічей, фестивалів, конкурсів і конференцій з метою обміну досвідом 

та обговорення актуальних проблем; 
— встановлення культурних, наукових та ділових контактів між молоддю ЄС та своєї країни; 
— сприяння вивченню іноземних мов; 
— участь у видавничій діяльності, підготовка інформаційних стендів і макетів; 
— участь у виставках та інших культурних заходах; 
— проведення пізнавальнорозважальних заходів (конкурсів, вікторин); 
— підготовка та проведення міжнародних круглих столів, парламентських ігор та інших форм 

діяльності,  спрямованих  на  підвищення  інтелектуального  рівня  та  обізнаності  молоді  щодо 
принципів діяльності ЄС та його структур. 

6. Членство в Євроклубі є добровільним. Членом Євроклубу може бути будьяка людина віком 
від  5  до  25  років,  яка  цікавиться  предметом  діяльності  Євроклубу,  визнає  Статут  та  бере  участь  у 
діяльності Євроклубу. 

5. ЗНАЙОМСТВО ЗБЛИЗЬКА: 

ПОЛТАВСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЄВРОКЛУБ 

Полтавський молодіжний євроклуб створений 31 березня 2003 року під час семінару 
“Європейські цінності та життєвий шлях української молоді”. Його створення та діяльність 
відбулися  на  базі  НВК  №  28  м.  Полтави  в  межах  проекту  “Європейські  студії”,  який 
підтримав  Міжнародний  фонд  “Відродження”.  Членами  Євроклубу  стали  старшокласники 
багатьох шкіл та студенти вузів Полтави. Полтавський молодіжний євроклуб діє під егідою 
Центру соціальних досліджень, його очолює Віталій Зелюк, котрий започаткував цей проект. 

На  сьогодні  діяльність  Євроклубу  вийшла  за  межі  проекту  і  підтримується 
ініціативою  та  бажанням  активної  діяльності  самих  євроклубівців.  За  такий  недовгий  час 
здійснено чимало цікавих заходів. В активі Євроклубу: 

—  семінаритренінги  з  учнівською  та  студентською  молоддю  на  європейську 
тематику; 

— літня школа — 2003; 

—  поїздка  євроклубівки Юлії  Ярмоленко  до Страсбурга  (програма  знайомства  з 
європейськими інституціями); 

— конкурс творчих робіт “Ми — європейці”; 

— Європейський фестиваль з нагоди Дня Європи в Україні; 

— євровікторина на майдані до Дня Незалежності України; 

—  створення  телепередачі  “Будуємо  Європу  у  своєму  домі”  на  обласному 
телебаченні; 

— розробка та публікація навчальнометодичних матеріалів до засідань євроклубів 
“Європейські студії”. 

Наведемо для прикладу дещо з творчого доробку Євроклубу. 

ПОСВЯТА  У  ЧЛЕНИ  ЄВРОКЛУБУ  Й  УРОЧИСТА 
ОБІЦЯНКА 

“Я,  (Прізвище, Ім’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!”



ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛТАВСЬКОГО МОЛОДІЖНОГО 
ЄВРОКЛУБУ 

ВСТУП 

Полтавський молодіжний євроклуб — це молодіжна організація, 
що створена та діє у рамках діяльності громадської організації “Центр 
соціальних досліджень”. 

Полтавський молодіжний євроклуб не є окремою юридичною 
особою. У своїй діяльності він керується Конституцією України, 
Законами України, Статутом Центру соціальних досліджень та цим 
Положенням. 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Полтавський молодіжний євроклуб (далі — Євроклуб) є 
добровільною неполітичною молодіжною організацією, що створена з 
метою спілкування, обміну інформацією, розширення знань про Європу 
та Європейський Союз, виховання молоді у дусі спільних європейських 
цінностей, встановлення партнерських стосунків із європейськими 
молодіжними неурядовими організаціями, сприяння курсу України на 
інтеграцію у європейські структури. 

1.2. Діяльність Євроклубу ґрунтується на принципах демократії, законності, гласності, 
гуманізму, рівноправності всіх його членів, персональної відповідальності членів клубу за доручену 
справу. 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ 

2.1. Мет а діяльності Євроклубу, окрім означеної в п. 1.1, полягає також в активізації 
організаційних здібностей та творчого потенціалу молоді, у створенні сприятливих умов для 
самореалізації та гармонійного розвитку особистості, у формуванні в молоді організаторських 
навичок, у забезпеченні захисту їхніх прав і свобод, розробці і практичній реалізації програм з питань 
європейської освіти та інтеграції, у проведенні засідань, спрямованих на гуманізацію та 
демократизацію молодіжної спільноти. 

2.2. Основні за вдання: 
2.2.1. Активізація навчального, наукового, творчого  потенціалу учнів та студентів, 

формування національної самосвідомості, активної громадської позиції. 
2.2.2. Створення необхідних умов для творчої діяльності членів Євроклубу через розширення 

мережі молодіжних об’єднань, клубів за інтересами, активну участь у різноманітних соціальних чи 
інтелектуальних заходах. 

2.2.3. Сприяння об’єднанню сил молоді навколо ідеї “самовдосконалення” (духовне і фізичне 
вдосконалення людини) і “самореалізація” (виживання в нових економічних, екологічних і 
соціальних умовах). 

2.2.4. Налагодження співпраці з молодіжними громадськими організаціями, лідерами інших 
закладів освіти та зацікавленими юридичними (фізичними) особами як в Україні, так і за її межами. 

2.2.5. Забезпечення захисту прав і свобод молоді, їхньої гідності й честі. 
2.3. Для досягнення поставленої мети і виконання завдань члени Євроклубу користуються: 
2.3.1. Всебічною підтримкою та допомогою з боку керівництва Центру соціальних досліджень 

у вирішенні питань організації та проведення організаційних, наукових, культурноосвітніх, 
спортивнооздоровчих заходів. 

2.4. Євроклуб вирішує такі завдання: 
2.4.1. Зміцнення зв'язків між некомерційними дитячими та молодіжними організаціями, 

підтримка їхнього інституціонального розвитку: інформаційна, матеріальна, методична та інші види 
допомоги. 

2.4.2.  Підтримка контактів, обміну ідеями та досвідом роботи як з українськими, так і з 
закордонними молодіжними об'єднаннями. 

2.4.3. Формування громадянської позиції та активізація участі дітей та молоді в процесах 
державного життя України.



2.4.4. Вироблення та реалізація загальних програм роботи з дітьми та молоддю, апробація 
інноваційних методів роботи. 

2.4.5. Сприяння розвиткові суспільнокорисної діяльності, спрямованої на соціальний, 
правовий захист дітей та молоді, вирішення їхніх виховних та освітніх проблем. 

2.4.6. Члени Євроклубу беруть участь у тематичних семінарах, тренінгах, конференціях, 
круглих столах, іграх, фестивалях. До форм роботи Євроклубу також належать молодіжні обміни, 
конкурси, презентації, публікація та поширення літератури на тематику ЄС. 

2.4.7. Євроклуб має сформовану тренерську команду, яка проводить тренінги та семінари для 
членів (лідерів) молодіжних організацій та державних установ; здійснює спільні заходи разом з 
державними, комерційними та громадськими установами, Міжнародним Фондом “Відродження” та 
Фондом Фрідріха Еберта. 

2.4.8. Євроклуб поширює інформацію про свою діяльність і пропагує свої ідеї та цілі, бере 
участь у підготовці журналу “Сторінками євроклубу”. 

2.4.9. Здійснює іншу діяльність, що не суперечить основним завданням. 

3. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

3.1. Членом Євроклубу може бути кожен учень (студент), який виявив своє бажання до 
активної творчої праці і готовий виконувати покладені на нього обов’язки, передбачені цим 
Положенням. 

3.2. Прийняття у члени Євроклубу проводиться на підставі заяви загальними зборами 
членів Євроклубу. 

3.3. Член Євроклубу має право: 
3.3.1. Брати участь у формуванні керівних органів, обирати і бути обраним до складу 

виборчих органів Євроклубу (вільний вступ і вихід). 
3.3.2. Ініціювати (брати участь) заходи, проекти із залученням Євроклубу в цілому або його 

окремих членів. 
3.3.3. Користуватися інформаційними можливостями, які надає Євроклуб та Центр 

соціальних досліджень. 
3.3.4. Представляти Євроклуб на конкурсах, олімпіадах, змаганнях та інших заходах. 
3.4. Член Євроклубу зобов’язаний: 

3.4.1. Брати активну участь у громадській роботі. 

3.4.2. Дотримуватись і виконувати вимоги, викладені у положенні про 

діяльність Євроклубу, розпорядження керівництва тощо. 

3.4.3. Звітувати перед членами Євроклубу про заходи, проекти, до яких вони 

залучали інших членів (протягом місяця після завершення заходу чи проекту), а 

також під час робочих зустрічей звітувати перед членами Євроклубу за свою 

діяльність. 

3.4.4. Сприяти досягненню мети та завдань молодіжного Євроклубу. 

3.4.5. Дотримуватися високої культури у спілкуванні з колегами, керівниками, 

викладачами.



3.4.6. Дорожити честю Євроклубу як своєю особистою, примножувати його 

традиції, оволодівати знаннями. 

3.5. Членство може бути припинене: 
3.5.1. Добровільно за поданою заявою. 
3.5.2. Шляхом виключення за рішенням Загальних зборів Євроклубу: 
— за порушення (не виконання) умов положення про діяльність молодіжного Євроклубу, 

рішень керівництва; 
— за дії чи поведінку, яка дискредитує Євроклуб та ідеї громадського руху. 

3.6. Повторний прийом можливий не раніше, ніж за 2 місяці після 

затвердження рішення про виключення з органів Євроклубу. 

3.7. Членство у Євроклубі не виключає членства в інших громадських 

організаціях та об'єднаннях. 

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЄВРОКЛУБУ 

4.1. Молодіжний Євроклуб має свій регламент діяльності (засідання 

Євроклубу проводяться раз на тиждень). 

4.2. Євроклуб складається зі студентської та учнівської молоді. 

4.3. Перше засідання Євроклубу проводиться директором Центру 

соціальних досліджень, наступні — під керівництвом сформованої тренерської 

команди чи самими членами Євроклубу. 

4.4. Найвищим керівним органом Євроклубу є загальні збори (зустріч 

активу Євроклубу і тренерської команди для обговорення реалізації певних програм 

чи вирішення організаційних питань), які відбуваються не рідше одного разу на 

місяць. Ініціювати позачергові збори можуть 2/3 загального числа членів Євроклубу. 

4.5. Повноваження Загальних зборів: 

4.5.1. Визначають основні напрямки діяльності: розглядають усі питання, 

пов’язані із вдосконаленням життєдіяльності Євроклубу.



4.5.2. Укомплектовують склад Євроклубу. 

4.5.3. Приймають нових членів до Євроклубу чи виключають існуючих зі 

свого складу. 

4.5.4. Контролюють та оцінюють діяльність молодіжного Євроклубу в цілому. 

4.5.5. Затверджують положення Євроклубу, вносять до нього зміни та 

доповнення. Рішення зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не 

менше половини членів Євроклубу, присутніх на зборах. 

4.5.6. Вирішують інші питання діяльності. 

4.5.7. Рішення, прийняті загальними зборами, є обов’язковими для виконання 

членами Євроклубу. 

4.6. У період між зустрічами діяльність Євроклубу координує тренерська команда 
Євроклубу, склад якої може поновлюватися раз на півроку. 

4.7. До складу Євроклубу входять: директор центру соціальних досліджень; тренерська 
команда — викладачі закладів освіти, студенти старших курсів, керівники об’єднань, клубів, 
студентських товариств і гуртків з числа студентів та учнівської молоді. 

4.8. Повноваження членів Євроклубу: 
4.8.1. Забезпечувати виконання рішень загальних зборів, засідань Євроклубу, контролювати 

виконання положення про діяльність Євроклубу, планів роботи. 
4.8.2. Розробляти пропозиції за головними напрямками діяльності: 

планувати і організовувати роботу, захищати права та свободи членів Євроклубу. 

4.8.3. Брати участь у поточній діяльності Центру соціальних досліджень. 

4.8.4. Приймати рішення щодо членства в органах Євроклубу чи виключення 

з нього. 

4.9. Актив Євроклубу — найменша і головна структурна ланка Євроклубу. 

4.9.1. Обирається актив на зборах Євроклубу шляхом висування, 

обговорення кандидатур і проведення відкритого альтернативного голосування. 

4.9.2. У разі невиконання активом покладених на них функцій призначають 

повторні вибори. 

5. Порядок внесення змін і доповнень до Положення



5.1. Зміни і доповнення до Положення можуть бути запропоновані членами 

Євроклубу і подані для обговорення на засіданні Євроклубу у зручній формі, після 

розгляду поданих пропозицій приймається відповідне рішення. 

5.2. Після затвердження запропонованих змін і доповнень вони вносяться до 

положення про діяльність. 

5.3. Положення про діяльність втрачає свою силу в разі реєстрації 

молодіжного Євроклубу як юридичної особи. 

ДОСВІД ПОЛТАВСЬКОГО ЄВРОКЛУБУ 
КОНКУРС "МИ — ЄВРОПЕЙЦІ" 

Міський конкурс творчих робіт за такою назвою, що було ініційовано Центром соціальних 
досліджень і за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження", завершився у листопаді 2003 року. 

На конкурс приймалися роботи, написані в жанрі літературного есе (історичні дослідження, 
роздуми, памфлети, нариси тощо) за темами: 

— Історія України в європейському контексті: як вчити і вчитися історії? (Історія 
України — історія Європи: що ми знаємо про це?) 

— Повернення України в Європу — чи повернення Європи в Україну? 
— Європейські цінності і українська молодь 
— Україна в об’єднаній Європі — мрія чи мета? 
— Європейські стандарти в політиці, економіці і правовій системі України 
— Діалог культур і нові можливості української молоді. 

Переможці та учасники конкурсу отримали грамоти, дипломи і подарунки від оргкомітету 
конкурсу, а також книгу “Європейські студії”, яка щойно вийшла у Полтаві. Не забули й про вчителів, 
які працювали під час конкурсу як консультанти. 

Ми — європейці настільки, наскільки ми — українці: прозвучало 
якось під час одного з обговорень. Мабуть, це справді так. Лише 
відчувши себе справжнім українцем, можна збудувати свій український 
дім за європейськими стандартами. Саме цього прагнуть члени 
Полтавського молодіжного євроклубу. 

Як наголосила у своєму виступі учасниця конкурсу, член молодіжного Євроклубу Ганна 
Петренко: “У молоді є величезне бажання дізнаватися про Європу і глибше пізнавати Україну. Ми 
хочемо з гордістю говорити: ми — українці, ми — європейці”. 

6. МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ НА ДОПОМОГУ ОРГАНІЗАТОРУ ПОЗАКЛАСНИХ 
ЗАХОДІВ НА ЄВРОПЕЙСЬКУ ТЕМАТИКУ 

Окрім досвіду Полт авського молодіжного євроклубу, хочемо запропонуват и до Вашої уваги 
кілька вдалих зразків мет одичних розробок на допомогу викладачеві т а організат ору для 
здійснення позакласних заходів на європейську т емат ику. 

КАЗКА ПРО КРАЇНУ ЧЕТВЕРТИНКУ 
Ресурси: 
— зібганий папір чотирьох кольорів — жовтого, червоного, зеленого та блакитного; 
— заголовки: жовтий, червоний, зелений і блакитний; 
— Ножиці, клейка стрічка, фломастери. 
Дії: 
Учасники гри поділяються на 4 групи. Кожна група стає під заголовком того кольору, до якого 

вона належить.



Частина 1 
Наша країна кругла наче пиріг. Вона складається з чотирьох частин і тому називається 

«Країна Четвертинка». 
— У першій країні все зелене: будинки, вулиці, машини, телефони, дорослі і діти. 
— У другій країні все червоне: дерева, ванни, льодяники на паличках, дорослі і діти. 
— У третій країні все жовте: мітли, лікарні, квіти, дорослі і діти. 
—  В  четвертій  країні  все  блакитне:  вуличні  вогні,  меблі,  мости,  зубні  щітки,  велосипеди, 

дорослі і діти. 
Діти народжуються різнобарвними. Так  відбувається  скрізь,  по  всій Країні Четвертинці. Але 

дорослі дивляться на них своїми зеленими, червоними, жовтими і блакитними очима, шльопають їх 
своїми  зеленими,  червоними,  жовтими  і  блакитними  руками  —  аж  поки  діти  не  стануть  одного 
кольору. Це відбувається дуже швидко. 

Одного  разу  хлопчик  на  ім’я  Зелений  Горошок  народився  в  зеленій  країні.  Коли  йому 
виповнився один рік, він усе ще залишався різнобарвним. Всі були засмучені, але, зрештою, він став 
зеленим — яким і мав бути. 

(Учасники гри повинні вигадат и свій національний гімн і намалюват и свій герб). 
Діти не повинні ходити до школи в Країні Четвертинці. Вони вчать найголовніше: 
— У зеленій країні зелений — це єдиний визнаний колір. 
— У червоній країні червоний — це єдиний визнаний колір. 
— В жовтій країні жовтий — це єдиний визнаний колір. 
— У блакитній країні блакитний — це єдиний визнаний колір. 
Таким чином, вдень і вночі в червоній країні можна побачити плакати з написом: «Зелений, 

жовтий,  блакитний  кольори  —  це  обман».  На  інших  плакатах  можна  прочитати:  «Єдиний 
правильний колір — червоний». Відразу можна почути пісню полуниці — національний гімн червоної 
країни. 

У  блакитній  країні  скрізь  можна  бачити  плакати  з  написом:  «Блакитний,  блакитний, 
блакитний!»,  і щоразу, коли блакитні діти пильно дивляться на них своїми блакитними очима,  їхні 
блакитні п'яти починають свербіти, і вони починають танцювати незграбне танго. 

У жовтій країні  гучномовець кричить: «Блакитний, червоний  і  зелений кольори — дурниця! 
Жовтий колір — найкращий!» Діти знімають свої жовті капелюхи і танцюють лимонний блюз. 

У  зеленій  країні  в  парку  стоїть  робот.  Він  говорить:  «Будь  зеленим!  Якщо  ти  мене  чуєш! 
Червоний, блакитний і жовтий — не вір їм!» 

Одного разу Зелений Горошок поклав шматок хліба роботу в рот і протягом декількох днів міг 
сказати лише: "Пипелапоп". Дітям це все подобалося. 

(Учасники гри повинні придумат и гру для країн свого кольору — 5 хвилин). 
У «жовтий день» діти в жовтій країні вітають один одного, тому що жовтий — це найкращий 

колір. Потім вони катаються на динних ковзанах і відкривають клітки зі своїми жовтими канарками. 
Іноді  вони  сідають  і  мріють.  Звичайно ж,  їхні  мрії  жовті,  тому що  вони не  знають  інших  кольорів. 
Вони мріють про зуби лева, плетені капелюхи, персиковий джем, жовті поштові фургони і блискучих 
хробачків. А коли вони, нарешті, розплющують свої жовті очі,  то почуваються незадоволеними, але 
чому — і самі не знають. 

У червоній країні діти грають у червону гру. Вони кидають червоні томати в червоне Сонце, і 
Сонце їсть томати. Потім стає темно, і вони вмикають червоні вогні в своїх будинках. Тоді діти сідають 
і зітхають. Звісна річ, їхні подихи теж червоні. Іноді вони відчувають, що чогось не вистачає, але вони 
не говорять про це. 

У  блакитній  країні  у  дітей  є  така  гра:  коли  дитина  говорить:  «небо»  —  інші  відповідають: 
«блакитне»,  коли  він  говорить:  «дим»  —  інші  відповідають:  «блакитний»,  якщо  він  промовляє: 
«чорнило»—  у  відповідь  чує:  «блакитне»,  якщо  ж  вимовляється  слово:  «папуга»  —  у  відповідь 
звучить: « блакитний», «квітканезабудка» теж «блакитна», і слово «блакитний» лунає, доки діти не 
втомляться. Потім вони беруться за руки і починають думати про інші речі. Вони називають блакитні 
мандарини, блакитний сніг, блакитну музику  і блакитних коней.  Іноді у одного з дітей починається 
зубний біль. Очевидно, що біль теж блакитного кольору. 

У зеленій країні, найбільша забавка — стрибки через кактус. Якщо дитина не досить високо 
стрибає, голочки кактуса втикаються йому в підошву. Ще дуже великою забавою є грати у стрибучих 
жаб.  А  от  рахувати  траву  —  досить  нудне  заняття.  Коли  діти  грають  в  цю  гру,  вони  починають 
позіхати. Вони сидять на зелених парканах і вигадують зелені подарунки, наприклад зелений лікер з 
м'ятою,  салат  із  зеленою  цибулею,  п'ять  метрів  садового  шлангу.  І  лише  Зелений  Горошок  якось 
запитав про червону крапку. Про дуже маленьку крапку. Йому пощастило, що міліція не довідалася 
про це. 

У  Країні  Четвертинці  є  король.  Одного  разу  він  вирішив,  що  прийшов  час  видавати  його 
доньку заміж. Жителі кожної країни погодилися приготувати весільне меню — звичайно ж,  їхнього 
власного кольору. 

(Учасники гри повинні підгот уват и меню свого національного кольору).



Завдання міліціонерів полягає в тому, щоб поновому фарбувати лінії кордону щоранку. Перш 
за  все  вони розчісують  волосся червоним,  блакитним,  зеленим  або жовтим  гребінцем —  і  йдуть на 
роботу. Потім, як і всі дорослі, вони повертаються додому і моляться перед їжею: «Жовтий Господи, 
захисти жовту країну. Ми дякуємо Тобі за те, що ми жовті. Захисти нас, Отче наш». В інших країнах 
можна почути молитви до блакитного, зеленого і червоного Бога. І всі моляться за себе. 

У Країні Четвертинці країни не ізольовані одна від одної. Можна телефонувати. Наприклад, із 
блакитної  країни  можна  зателефонувати  в  зелену  або  червону  країну.  А  з  жовтої  країни  можна 
зателефонувати  в  блакитну  країну.  Але  через  те,  що  телефонний  кабель  розрізаний,  телефони 
мовчать. Діти прекрасно це знають і навіть не намагаються телефонувати. 

Частина 2 
Одного разу відбулось дещо дивне. Жовта троянда виросла всередині зеленої країни. Це була 

дуже гарна троянда. Однак дорослі, проходячи повз неї, робили такі гримаси, якби вони проходили 
повз  купу  гною. Це  тривало недовго.  35 міліціонерів  прибули на місце  і  вирили  троянду  своїми  35 
лопатами. Це було в той день, коли Зелений Горошок упустив ложку в тарілку зі шпинатом. Шпинат 
розлетівся в різні боки. Нічого не відбулося, тому що кімната була зелена. Батьки Зеленого Горошку 
теж були зеленими. Розбилася лише тарілка. Нічого більше не сталося. Нібито нічого особливого не 
було видно і чутно. Однак з того моменту, як розбилася тарілка, усі діти в Країні Четвертинці почали 
боятися.  І  раптом  усі  діти  з  червоної  країни  побігли  до  місця,  де  всі  країни  зустрічаються.  Діти  з 
блакитної, жовтої і зеленої країн зробили теж саме. Коли вони усі досягли кордону, вони подивилися 
один на одного,  не кажучи ні  слова.  І  Зелений Горошок  зробив дещо, що  зробили  і  всі  інші. Вони 
плювали на крейду, що позначала кордон, і стирали її, доки вона цілком не зникла. Діти почали дуже 
обережно обіймати один одного: зелені вітали жовтих, жовті — блакитних, блакитні вітали червоних, 
червоні — зелених і так доти, доки кожний не обійняв кожного. Спочатку вони не помітили жодних 
змін. Почавши грати, вони забули, про що говорили робот у парку, гучномовець і плакати на вулицях. 
Поступово  вони  почали  ставати  різнобарвними.  Жовті,  червоні  і  блакитні  крапки  з'явилися  на 
зеленому. Зелені, червоні і жовті крапки з'явилися на блакитних дітях, такий самий процес відбувся з 
червоними і жовтими дітьми. 

(Учасники  зуст річают ься,  щоб  ст ат и  різнобарвними.  На  це  завдання  приділяєт ься  4 
хвилини).

Коли всі діти одержали всі кольори Країни Четвертинки, їхні думки, почуття і бажання також 
стали різнобарвними. Кожна дитина почала розуміти інших — і, зрештою, до них перейшла влада над 
Країною Четвертинкою. Країна Четвертинка ніколи не була таким веселим місцем досі! Зараз усі діти 
танцювали  лимонний  блюз  разом,  стрибали  через  кактуси,  вигадували  блакитний  сніг  і  кидали 
томати в Сонце. 

Очі дорослих стали здивованими і круглими, але вони були неспроможні щось змінити, тому 
що їхні діти більше не були одноколірними. Деякі батьки також захотіли стати різнобарвними. Вони 
дуже  старалися,  і,  зрештою,  маленькі  різнокольорові  крапки  з'явилися  на  них  —  наприклад,  на 
батьках Зеленого Горошку. Проте лише діти є посправжньому різнобарвними... 

(Учасники  повинні  подумат и  над  спільними  іграми,  або  їхні  лідери  пропонуют ь  грат и  в 
ігри:  домовики ловлят ь т ролів, т ролі ловлят ь ельфів, ельфи ловлят ь домовиків і ін.). 

КОНКУРС "КУДИ Я ХОТІВ БИ ПОЇХАТИ НА КАНІКУЛИ?" 
Мет а  —  вивчення  різних  європейських  країн  за  допомогою  усного  журналу,  візуального 

матеріалу, "портфоліо" тощо. 
Ет апи участ і в конку рсі: 
І  етап  —  виготовлення  свого  паспорту  (ознайомлення  з  виглядом  закордонного  паспорту, 

символікою, призначенням тощо). 
ІІ етап — "пакування багажу" (визначення того, що і в якій кількості потрібно та можна брати 

— залежно від клімату, географічного розташування, місцевих традицій; яка валюта потрібна для цієї 
країни, як туди можна дістатися; який розмовник/словник потрібно придбати, які подарунки можна 
везти тощо). 

ІІІ етап — опис подорожі. 
IV етап — традиції і звичаї цієї країни. 
V етап — подорожні замітки (кого і що зустріли під час подорожі: цікаві місця, вигляд житла, 

підприємств, людей, їхнього одягу, спосіб їхньої діяльності тощо). 
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. 
Під  час  роботи  над  конкурсом  можливе  залучення  посольства  чи  консульства  країни  для 

отримання необхідної інформації.



КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ 
В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ 
Кожен континент нашої планети має унікальні природні ландшафти з унікальними, лише для 

нього притаманними флорою і фауною. Майже всюди людина залишила по собі творіння рук своїх: 
величні  споруди,  пам’ятки,  будівлі,  які  відображають  релігію  і  культуру  народу.  Така  природна  та 
культурна власність є спадщиною і багатством. 

Індустріалізація,  забруднення  навколишнього  середовища,  масовий  туризм  стали  значною 
загрозою  для  деяких  видів  тварин  і  лісів.  Збільшення  населення  на  планеті,  безконтрольна 
експлуатація  та  заселення  приміських  місцевостей,  економічний  і  технологічний  розвиток 
призводять  до  знищення  традиційних  ландшафтів  та  пам’яток  давнини,  експлуатація  природних 
ресурсів, війни, природні катастрофи сприяють процесу руйнації. 

Аби запобігти цьому, у  1972 році Генеральна Конференція ЮНЕСКО затвердила “Конвенцію 
щодо  захисту  світової  культурної  природної  спадщини”  (Конвенція  світової  спадщини).  Метою 
Конвенції є захист і збереження природних ландшафтів, запобігання руйнуванню і занепаду пам’яток 
давнини та інших культурних скарбів різних народів і збереження світової культурної спадщини для 
майбутніх поколінь. Конвенція почала діяти у 1975 році. Сто п’ятдесят дві країни, які її ратифікували, 
визнали, що це найважливіша конвенція із захисту та збереження природної та культурної спадщини. 

Процедура включення до Світового списку спадщини така. Країни, які підписали Конвенцію, 
визначають  природні  й  культурні  об’єкти,  котрі,  на  їхню  думку,  мають  всесвітню  цінність  і 
знаходяться на території цих країн і можуть увійти до Світового списку спадщини, та звертаються до 
Світового  комітету  з  питань  світової  спадщини.  Експерти  Комітету  (представники  двадцяти  однієї 
країни  світу)  вирішують,  які  природні  ландшафти  та  культурні  пам’ятки  будуть  зареєстровані  як 
Об’єкти  світової  спадщини.  Для  визначення  таких  об’єктів  Комітет  співпрацює  та  враховує 
рекомендації  таких  консультативних  організацій,  як Міжнародний  союз  зі  збереження  природи  та 
природних  ресурсів  (IUCN —  International  Union  for  Conservation  of  Nature  and  Natural  Resources), 
Міжнародна  Рада  з  питань  пам’яток  та  історичних  об’єктів  (ICOMOS  —  International  Council  of 
Monuments and Sites). 

Емблема Світової спадщини ЮНЕСКО символізує взаємозалежність природних  і культурних 
можливостей. Чотирикутник відображає форми, зроблені руками людини. Коло — ознака природи, 
яка знаходиться над людиною і водночас символізує землю та захист. 

На сьогодні Конвенція спрямована на дві категорії Об’єктів світової спадщини — природну та 
культурну спадщину. 

До Об’єктів природної спадщини належать: 
—  природні  особливості,  що  складаються  з  фізичних  і  біологічних  формацій  або  груп  цих 

формацій та становлять світову цінність з точки зору естетики та науки; 
—  геологічні  та  фізіографічні  формації  і  чітко  визначені  площі,  на  яких  знаходяться  під 

загрозою  окремі  види  тварин  і  рослин  (представники  тваринного  і  рослинного  світів),  що  мають 
світову цінність з точки зору науки та їхнього збереження; 

— природні  об’єкти  або чітко  визначені природні площі, що мають  світову цінність  з  точки 
зору науки та збереження природної краси. 

До об’єктів культурної спадщини належать: 
—  пам’ятки:  архітектурні  споруди,  монументальні  твори  зі  скульптури  і  живопису, 

археологічні знахідки, манускрипти, печери або інші споруди природного походження, які мають 
світову цінність з точки зору історії, мистецтва та науки; 

— групи споруд: групи окремих або взаємопов’язаних споруд, які завдяки своїй архітектурі, 
гармонійності  або  місцезнаходженню мають  світову  цінність  з  точки  зору  історії,  мистецтва  або 
науки; 

—  об’єкти:  витвори  людини  або  людини  разом  із  природою,  площі,  на  яких  знаходяться 
археологічні  об’єкти,  що  мають  світову  цінність  з  історичної,  естетичної,  етнографічної  або 
антропологічної точки зору. 

Лише декілька Об’єктів  увійшли до  обох категорій — це  так  звані  “змішані  об’єкти”,  світова 
цінність природного ландшафту та культурних монументів яких має однаково велике значення. 

Починаючи з 1992 року існує третя категорія — культурний ландшафт. 
Існує ще один Список — Список об’єктів світової спадщини, які перебувають під загрозою. До 

нього  увійшли  25  природних  і  культурних  об’єктів,  які  перебувають  під  загрозою  внаслідок 
природних  руйнівних  процесів,  туристичних  заходів,  військових  конфліктів  тощо.  Такими 
прикладами є Національний парк Єлоустоун (США), Руїни Анхори (Камбоджі). 

Кожна з країн, що підписали Конвенцію, зобов’язана охороняти, зберігати та підтримувати у 
належному стані об’єкти, які увійшли до Списку на своїй території, а також допомагати у цьому іншим 
країнам — учасницям Конвенції. Таким чином, усі пам’ятки культури та інші об’єкти, що ввійшли до 
Списку, охороняються не лише країноювласником, але й усією світовою спільнотою. 

У випадку, коли країна не може з певних причин зберігати об’єкти у належному стані, Фонд 
Всесвітньої спадщини надає додаткову економічну, технологічну, наукову та фінансову допомогу.



Фінансування  Фонду  складається  з  обов’язкових  та  добровільних  внесків  країн  —  членів 
Конвенції, благодійних внесків та надходжень від інших країн, ООН та неурядових організацій. 

Завдяки  Конвенції  вдалося  врятувати  від  повного  знищення  численні Нубійські  монументи 
(Єгипет),  що  були  затоплені  водами  Нілу  під  час  будування  дамби  СедельАлі;  ліси  Квінсленду 
(Австралія) та ін. 

Згідно з даними від 1997 року до Світового списку спадщини увійшли 552 об’єкти зі 112 країн 
світу:  114  природних  ландшафтів,  418  культурних  об’єктів,  20  змішаних  природних  і  культурних 
об’єктів. 

Україна  є  державою  з  багатовіковою  історією.  На  її  території  знаходиться  велика  кількість 
пам’яток  давнини,  що  мають  всесвітнє  значення.  У  1990  році  Україна  увійшла  до  Конвенції.  До 
Списків було включено Софію Київську, КиєвоПечерську Лавру та центр міста Львова. 

Софія Київська 
До  ХІ  ст.  на  місці  теперішньої  Софійської  площі  було  “поле  поза  градом”,  де  багато  разів 

билися  на  смерть  кияни  з  кочівниками,  які  прагнули  заволодіти  заможним  містом.  Як  стверджує 
літописець, на пам’ять про одну з таких перемог у 1017 чи 1037 році великий князь Ярослав Мудрий 
заклав Софійський собор, присвячений премудрості Божій. 

Софійський  собор  став  головним  храмом Київської Русі,  суспільним  та  культурним центром 
держави. Тут “садовили” князів на великокняжий престол, приймали іноземних послів, вели літопис, 
у  храмі  зберігалася  перша  у  давньоруській  державі  бібліотека,  зібрана  князем  Ярославом.  Собор 
дивував сучасників своєю красою і величчю. 

Більше ніж за дев’ять з половиною століть він неодноразово зазнавав руйнувань, розкрадань, 
ремонтів,  перебудов.  У  XVII—XVIII  ст.  навколо  собору  сформувався  кам’яний  монастирський 
ансамбль  —  шедевр  українського  бароко.  Було  зведено  дзвіницю,  будівлю  митрополита,  бурсу, 
трапезну,  Братський  корпус,  західну  (так  звану  Браму  Заборовського)  та  південну  брами,  кам’яну 
огорожу. 

Барокового вигляду набув і сам собор: він збагатився шістьма новими позолоченими банями і 
декоративними  фронтонами,  виліпленим  орнаментом.  Внутрішній  простір  собору  дивує 
архітектурою,  що  збереглася,  та  рідкісним  ансамблем  фресок  (260  м 2 )  і  мозаїк  (3  тис.  м 2 ),  дата 
"народження"  яких  —  ХІ  століття.  Мозаїками  оздоблені  простір  під  банями  та  головний  вівтар,  в 
якому височить шестиметрова фігура МаріїОранти зі здійнятими руками. 

Надзвичайно цінними є фрески собору. Крім композицій традиційного євангельського циклу, 
зображень святих, цікавими є груповий портрет сім’ї Ярослава Мудрого та сцени зі світського життя. 
З  поховань  великокняжої  усипальниці  зберігся  лише  мармуровий  саркофаг  "батька"  собору  — 
великого київського князя Ярослава Мудрого. 

У  1987  р.  Софію  Київську,  яка  стала  заповідником  з  1934  р.,  було  нагороджено  Золотою 
медаллю  Гамбурзького  фонду  зі  збереження  історичних  пам’яток.  У  1990  р.  заповідник  було 
включено до Списку пам’яток світової спадщини ЮНЕСКО. 

КиєвоПечерська Лавра 
Один  із  найдавніших  на  Русі  православних  монастирів  —  КиєвоПечерську  Лавру  —  було 

засновано в середині ХІ ст. монахом Антонієм у печерах на кручах правого берегу Дніпра, неподалік 
від  заміської  княжої  резиденції  у  селі  Берестове.  Обитель  із  часом  стала  центром  утвердження  та 
поширення  християнства  у Київській  державі,  а  також просвіти й  культури в  усьому  слов’янському 
світі.  З  нею  пов’язано  початковий  період  літописання.  Тут  мешкали  і  працювали  видатні 
письменники, художники, лікарі, будівельники. 

Із  70х рр. ХІ  ст.  у Печерському монастирі розпочалося  інтенсивне кам’яне будівництво. До 
кінця  ХІІ  ст.  архітектурний  ансамбль  Лаври  майже  склався,  але  подальше  його  планування  не 
припинялося. 

У XVII—XVIII ст. монастир відігравав визначну роль у політичному житті країни, збереженні 
православ’я, розвиткові національних традицій літератури, малярства, архітектури, просвіти та науки. 
У  цей  період  тут  сформувався  рідкісний  лаврський  архітектурний  ансамбль  у  стилі  українського 
бароко, що майже повністю зберігся до нашого часу. 

Протягом  тисячоліття  монастир  є  центром  православного  паломництва.  Його  святиням 
вклонялися давньоруські  князі,  козаки,  старшина  і  гетьмани, царі й  імператори, магнати  і  простий 
люд. Монастирю  дарували  своє  майно й  заповідали  бути  у ньому  похованими. Лаврська  ризниця  і 
бібліотека містили безцінні скарби та культурні реліквії. 

У  1926  році  монастир  було  закрито,  його  територію  було  оголошено  історичнокультурним 
заповідником. Сьогодні він має статус національного. Комплекс споруд Лаври включений до Списку 
пам’яток  всесвітньої  спадщини ЮНЕСКО.  З  1988  р.  на  частині  території  відновив  свою  діяльність 
чоловічий монастир, було відкрито семінарію і Духовну академію. 

Лаврський ансамбль розташований на площі 28 га і включає понад 120 пам’яток ХІ — початку 
ХХ  ст. Вони розташовані на територіях Верхньої  і Нижньої  лаври й  оточені  стінами фортеці XVII— 
XVIII та ХХ ст.



Головний  вхід  в  Лавру —  Свята  брама  з  Троїцькою  надбрамною церквою —  є  найціннішою 
пам’яткою  давньоруської  архітектури.  Браму  було  зведено  у  1108  році.  Церква  входила  до  системи 
оборонних  споруд  монастиря,  наприкінці  XVII  —  на  початку  XVIII  ст.  вона  збагатилася  гарним 
бароковим  вбранням.  Декоративність,  яскравість  і  гармонія  кольорів,  розкіш  і  динамічність 
композицій є ознаками розпису інтер’єру церкви, виконаного найкращими представниками лаврської 
художньої майстерні — Алімпієм Галиком, Іоанном Феоктистом та ін. Живопис церкви неодноразово 
поновлювався.  На  початку  ХХ  ст.  видатний  український  художник  І.  Їжакевич  написав  на  уступах 
великі  багатофігурні  композиції  —  “Собор  преподобних  Дальніх  печер”  і  “Собор  преподобних 
Ближніх печер”. 

Головним  храмом  монастиря  була  Велика  церква,  чи  Успенський  собор  (1073—1079  рр.), 
перебудована  та  оздоблена  у  стилі  українського  бароко  у  XVIII  ст.  У  цьому  храмі  знаходились 
усипальниці  київських  князів,  українських  і  литовських  магнатів,  вищого  духовенства,  ризниця, 
бібліотека,  зберігались  стародавні  рукописи.  У  1941  р.  храм  був  зруйнований.  Сьогодні  ведуться 
роботи з його відновлення. 

Виняткову роль в ансамблі заповідника відіграє зведена у 1745 р. Велика Лаврська дзвіниця. 
І.Г. Шедель, автор проекту, особисто керував будівництвом, в якому брали участь талановиті лаврські 
майстри — С. Ковнір, І. Рубашевський, брати Шаровари та ін. Величний силует 96метрової дзвіниці 
можна побачити за десятки кілометрів! Архітектор і будівельники створили будівлю, що за красою і 
розмахом прирівнюється до найвидатніших споруд у світі. 

На території Верхньої лаври розташована низка чудових споруд: церква Всіх Святих (XVII ст.); 
келії  соборних  старців  (XVIII  ст.);  колишні  пекарня  і  книжкова  крамниця,  що  разом  утворюють 
Ковнірівський  корпус  (XVII—XVIII  ст.),  названий  на  честь  майстра,  котрий  його  побудував,  —  С. 
Ковніра; покої митрополита (XVIII ст.); Трапезна палата з церквою (ХІХ ст.); Нікольська церква XVII 
ст.  (частина колишнього Лікарського монастиря при Лаврі, що був заснований ще в ХІІ ст.)  та  інші 
пам’ятки.

Чудову панораму Нижньої лаври можна побачити з майданчика поряд із корпусом колишньої 
художньої  школи.  Біля  входу  до  Ближніх  печер  —  Хрестовоздвиженська  церква  (1700  р.),  що  має 
характерні для української культової архітектури того часу форми. В її інтер’єрі зберігся вирізьблений 
золочений  іконостас  1769  р.  Недалеко  від  неї  —  дзвіниця  Ближніх  печер,  зведена  у  1763  р., 
Аннозачатієвська церква 1679 р., відома своїм розписом, Різдвабогородицька церква 1696 р. 

Одним  із  головних  об’єктів  паломництва  є  підземні  лабіринти  Лаври.  Це  складна  система 
підземних  коридорів  висотою  2—2,5  м  і  шириною  до  1,5  м.  На  сьогодні  знайдено  та  досліджено 
близько 500 метрів підземних галерей. 

Спочатку  тут  мешкали  ченці,  пізніше  лабіринти  стали  місцем  поховання  печерських 
угодників. Адже постійна температура повітря (10—12°С) і природна вентиляція створюють умови для 
муміфікації.  У  стінах  підземних  печер  вбудовані  ніші,  в  яких  встановлено  поховання  з  мощами 
лаврських  святих:  тут  поховані Нестор,  автор першого літописного  зведення  “Повість минулих літ” 
(1113 р.), Симон і Полікарп, укладачі збірника житій лаврських ченців “КиєвоПечерського патерик” 
(ХІІІ  ст.),  давньоруські  художник  Алімпій  і  лікарі  Агапіт  та  Даміан,  герой  народних  билин  Ілля 
Муромець та багато інших видатних давньоруських діячів. 

Відомим є також наземний монастирський цвинтар, де поховані державні діячі, вчені, ченці, 
діячі культури. 

На  території  Національного  історичнокультурного  заповідника  “КиєвоПечерська  лавра” 
експонуються  його  рідкісні  колекції.  Тут  також  розташовані  значні  музеї  —  книги  та  друкарства, 
історичних  коштовностей,  народного  декоративного  мистецтва,  театрального,  музичного  і 
кіномистецтва України. 

Одне  з  найвідоміших  у  всьому  християнському  світі  місць,  КиєвоПечерська  Лавра,  і  досі 
приваблює десятки тисяч паломників і туристів. 

Старе місто – унікальний центр міста Львова, де розташовані цікаві пам’ятки архітектури, 
зокрема  єдині  в  Україні  з  часів  Ренесансу,  а  також  барокові  пам’ятки  й  архітектура  доби 
Середньовіччя. Оскільки саме місто довго входило до складу західних країн (АвстроУгорської імперії, 
Польщі),  його  вулиці  дуже  нагадують  віденські,  празькі  або  варшавські.  Особливе,  чільне  місце  у 
цивільному  будівництві  часів  Ренесансу  посідає  площа  Ринок,  за  формою  наближена  до  квадрата 
розміром 142 на 129 м, з чотирьох боків його оточує комплекс  із 44 житлових будинків. Справжнім 
шедевром  архітектури  є  будинок № 4,  відомий,  як  "Чорна  кам’яниця"  (15881589):  фасад  будинку 
викладений  діамантовим  рустом,  кам’яна  різьба  з  мотивами  виноградної  лози  оздоблює  портал  та 
віконні  наличники,  будинок  завершується  аттиком,  а  в  ХVII  ст.  його  було  оздоблено  скульптурою. 
Новий тип будинку, палаццо (побудований у 1580 р. архітектором П. Барбоном), являє собою будинок 
№ 6  –  нині Львівський  історичний музей,  колишній  палац Корнякта.  Серед  ренесансних  пам’яток 
Львова  унікальними  є  каплиці  Боїмів  та  Кампіанів,  що  мали  меморіальне  призначення,  служили 
усипальницями  для  членів  заможних  міщанських  родин.  Львівське  Успенське  братство  збудувало 
протягом  15721629  рр.  величний  громадськокультовий  ансамбль,  до  якого  входять  Успенська 
церква,  вежадзвіниця,  яку  називають  ще  вежа  Корнякта  (найвища  на  той  час  у  Європі)  та 
Трьохсвятительська  каплиця.  Вежа  Корнякта  стала  своєрідним  гербом  Львівського  Успенського



братства,  її  зображення  зустрічаємо на братських печатках,  видавничій марці. У приміщеннях вежі 
зберігалась  одна  з  найбагатших  бібліотек  в  Україні,  в  якій,  окрім  книг  вітчизняних  авторів,  були 
також твори Езопа, Геліодора, Демосфена, Вергілія, Горація, Овідія, Цицерона, Петрарки. На жаль, ця 
бібліотека згоріла під час пожежі у 1779 р. 

Найкращими  зразками  барокової  архітектури  у  Львові  є  кафедральний  собор  св.  Юра  та 
костел  домініканців.  Заслуговують  також  на  увагу  костел  капуцинів  (потім  —  францисканців), 
побудований у 1708 р., костел св. Антонія (1718 р.), костел св. Мартина (1736 р.), костел св. Миколая 
(1745 р.). Святоюрський собор, розташований на південнозахідному узгір’ї,  є домінантою панорами 
міста.  Він  збудований  за  проектом  Б.  Меретина  у  17441761  рр.,  після  його  смерті  будівництво 
продовжив  і  завершив  К.  Фесінгер.  До  архітектурного  ансамблю  увійшли  храм  з  капітульними 
будинками по боках, дзвіниця, митрополича палата й огорожа з брамами. Невід’ємними складовими 
ансамблю є монументальна  скульптура  та декоративне різьблення: на розірваному фронтоні  брами 
сидять алегоричні постаті  "Римської"  і  "Грецької" церков  (роботи М. Філевича та П. Білостоцького), 
під сходами у штучній печері – кам’яна статуя св. Онуфрія  (скульптора С. Стажевського). Головний 
фасад  акцентований  порталом,  постатями  св.  Атанасія  і  Льва  на  високих  постаментах  роботи  Й. 
Пінзеля.  Він же  виконав  кінну  статую  св. Юрія  Змієборця,  яка  вінчає  аттик.  Св. Юр  – це  не  лише 
видатна пам’ятка архітектури і мистецтва. Це також пам’ятка історії, пов’язана з визначними подіями 
в житті грекокатолицької церкви. 
Іншою  пам’яткою,  що  презентує  архітектуру  бароко,  є  монументальна  споруда  домініканського 
костелу.  Автор  проекту  –  комендант  Кам’янецьПодільської  фортеці  Ян  де  Вітте.  Будівництво 
розпочалося у  1749 р., фасад завершив у 17921798 рр. К. Фесінгер. Домініканський костел – одна з 
найграндіозніших  споруд  у  львівській  архітектурі  XVIII  ст.  При  центричній  композиції  плану 
архітектор  досягнув  досконалого  і  неповторного  об’ємнопросторового  вирішення  інтер’єра  (зовні 
костел  нагадує  зменшену  копію  Собору  св.  Петра  у  Римі,  але  має  притаманні  лише  йому  риси). 
Могутній купол костелу, у контрасті з вежею Корнякта, утворює своєрідний орієнтир у панорамі міста. 
Підкупольний  простір  вінчають  18  дерев’яних  статуй,  а  головний  вівтар  прикрашають  чотири 
дерев’яні фігури апостолів. 
Видатними  пам’ятками  архітектури  у  Львові  також  є  вірменська  кафедра,  костел  Марії  Сніжної, 
комплекс  монастиря  бенедиктинок,  церква  св.  Онуфрія,  Кафедральний  собор,  будинок  "Просвіти", 
Бернардинський костел, міський арсенал, Порохова вежа, костел єзуїтів та інші. 

7. АДРЕСИ МОЛОДІЖНИХ ЄВРОКЛУБІВ УКРАЇНИ 

Організація, місто 
Прізвище та 
ім’я  Адреса  Телефон 

Міжнародний 
християнський 
університет, Київ 

Дарина Дікова 
Фаворська 

Прт Перемоги, 55  Тел. (044) 446 43 63 
д. (044) 518 77 68 
dashutska13@yahoo.com 

“Європейський дім”, 
Київ 

Денис Черніков  Вул. О. Гончара, 
59 

Тел. (044) 241 10 10 
dennis1276@hotmail.com 
europehouse2001@yahoo.co 
m 

Євроклуб “MIDES” при 
Державній дитячій 
бібліотеці 

Гордієнко А. І.  60, вул. Баумана, 
Київ, 03190 

Київський гуманітарний 
університет 

Дмитро Кленус  5, оф. 514, вул. 
Стельмаха, Київ, 
03040 

Тел. (044) 257 94 04, 257 11 
06; 
ф. 258 71 54; 213 34 04 
euroclub@ukr.net 

Українська народна 
академія, Харків 

Астахова В. 
Ректор — 
Тимохова 
Галина 
Борисівна 

27, вул. 
Лермонтовська 

Тел. (0572) 40 10 09 
д. (0572) 38 58 03 
Timohova@rambler.ru 

Східний український 
університет, Луганськ 

Шимко Олена  а/с 28, Луганськ, 
91055 

Тел. (0642) 53 75 87, 46 32 
80 
LgEuroClub@dsip.net 

Університет “Україна”, 
Житомир 

Дікова 
Фаворська Олена 
Михайлівна, 
ректор 

63, к. 1, вул. 
Велика 
Бердичівська, 
Житомир, 10002 

Тел./ф. (0412) 34 39 22, 37 
30 45 
favor@com.zt.ua
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Львівський державний 
університет 

Кушнір Антон  14, к. 211, вул. 
Січових стрільців, 
Львів 

Тел. (0322) 740940, 74 19 11 
8 067 700 52 01 
antinko@yahoo.com 
(0322) 525248 
http://blues.franko.lviv.ua/ 
personal/euroclub/euro_club. 
html 

Галицький Євроклуб, 
ІваноФранківськ 

п. Ухман  Вул. Шевченка, 47  Тел./ф. (0342) 552854 
galycheuroclub@freemail.com 
.ua 

Державний 
педагогічний 
університет, фт 
міжнародних відносин, 
Херсон 

А. В. 
Співаковський, 
проректор 

Вул. 40річчя 
Жовтня, 27 

Тел. (0552) 243024, 246198, 
242350 (Азарова) 
spivakovsky@kspu.kherson.u 
a 
azarova@kspu.kherson.ua 

Дніпропетровський 
державний університет 

С. В. 
Чернишенко, 
Антон Опрія 

Парк Шевченка, 
Палац студентів, 
Дніпропетровськ, 
49027 

Тел. (0562) 462201, 434709, 
7448137, 657375 
svc@comtech.dp.ua 

"Лінгва", 
Дніпропетровськ 

О. Павленко, 
Колесник, 
директор 

Пр. Гагаріна, 74, 
а/с 2896 

Тел. (056) 7768443, 7766176 
kol@lingua.dp.ua 

“Євроклуб”, Запоріжжя  Стрижак 
Станіслав 

Вул. Каховська, 
171 

Тел./ф. (0612) 641701, 
520851 
euroclub@zstu.edu.ua 

“Євроклуб”, Миколаїв  Леонід 
Клименко, 
ректор 

10, к. 304, вул. 
Десятників, 
Миколаїв, 54003 

Тел. (0512) 243018, 411024 
Ф. (0512) 500333 
vimo@mksat.net 

“Євроклуб”, Мелітополь  Павло 
Тимофєєв, 
президент 

18, вул. Невського, 
Мелітополь, 
Запорізька обл., 
72312 

Тел./ф. (06192)69480, 69494 
Mtpu@zptelecom.ukrpack.net 

“Жіночий Євроклуб”, м. 
Горлівка, Донецька обл. 

Тетяна 
Андрієнко 

Вул. Пушкінська, 
7 

Тел. (06242) 49368, 25539 
Tatjana_andrienk@mail.ru 

Євроклуб Київського 
ліцею бізнесу 

Фарід Степанов  3032, вул. 
Лагерна, Київ, 
03113 

Тел. (044) 4560814 
evrolecos @ lecos.org 

АДРЕСИ МІЖНАРОДНИХ ШКІЛЬНИХ ЄВРОКЛУБІВ 

Portugal –  GAERI  Unidade de Coordenação dos Clubes Europeus 
Filipe Teixeira/Tierri Cachado (NCs) 
Email: ucce@minedu.pt 
Tel: 00351217811783 – Fax: 00351217960984 

France   Daniel Micolon (T) 
Email: daniel.micolon@wanadoo.fr or daniel.micolon@wanadoo.fr 
Tel: 0033491724924 – Fax: 0033491176705 

Spain   Luis Carro (NC) 
Email: lcarro@doe.uva.es 
Tel: 0034983423464 – Fax: 0034983423464 

Estonia   Lucie Shpineva (NC) 
Email: partic@hot.ee 
Tel: 003726343335 – Fax: 003726422559 

Italy   Angela Paganelli (T) (RC) 
E mail: clubeuropeo@libero.it  or  nicolaangela@libero.it 
Tel: 0039.0883563214 

Elena Sanvito (T) (RC)
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mailto:nicola-angela@libero.it


Email: liceo.porta@tiscalinet.it:  or elena.sanvito@tin.it 
Tel: 00390392023118 – Fax – 0039039835385 

Sweden   Carina Arkhult (NC) 
Email: carina@kompetensnatverket.se 
Tel: 004690134450 – Fax: 004690129375 

Finland   Leila  TerholehtoSäteri (T) 
Email : leila.terholehto@edu.hel.fi 
Tel: 003580505925584 – Fax: 00358931082409 

Leo Lindblom (T) 
Email: Leo.Lindblom@edu.hel.fi 
Tel: 0035831082413 – Fax: 0035831082422 

Lithuania    Aurelija Stasaitiene (NC) 
Email: astasaitiene@lnb.lt 
Tel: 003702496647 – Fax: 003702496214 

Poland   Mariola IwanowkaMackowiak (NC) 
Email:  mariola_iwanowska@mail.ukie.gov.pl 
Tel: 0048224955458 – Fax: 0048224555453 

Hungary   Maria H. Guoth (NC) 
Email: mguoth@axelero.hu 
Tel: 003613224133 – Fax: 003613224133 

Nether lands   Jur Moorlag (T) 
Email: j.moorlag@singelland.nl 
Tel: 0031512546165 – Fax: 0031512514106 

Gert Ochsendorf (T) 
Email: g.ochsendorf@ettyhillesumlyceum.nl 
Tel: 0031570665966 – Fax: 0031570649979 

Bulgaria   Zdravka Haydenova Ivanova (NC) 
Email: assolusbul@hotmail.com 
Tel: 003592751736 – Fax: 003592751736 

Krasimira Venelinova Vasileva (NC) 
Email: georgvas@iterra.net 
Tel: 003592599670 

Norway   Bodil Alver Moen (T) (RC) 
Email: bodil.alvermoen@lillehammer.kommune.no 
Tel: 004761267321 – Fax: 004761267334 

United Kingdom  Gerald Broadbent (T) 
Email: gerrybroad@aol.com 

Tel: 001482881531 – Fax: 001482881564 

Philip Lee (T) 
Email: philiplee49@hotmail.com 
Tel: 00441179560000 – Fax: 00441179566866 

Slovak Republic   Natasa Ondruskova (NC) 
Email: natasa.ondruskova@fedu.uniba.sk 
Tel: 00421244459178  Fax: 00421255572244
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Germany   Elisabeth Mehle (T) 
Email:  augustmacke@schulen.bonn.de 
Tel: 0049228777340 – Fax: 0049228777344 

Croatia   Bozica sedlic (NC) 
Email: europskiklub@sb.tel.hr 
Tel: 0038535265189/0038598341754 – Fax: 0038535265189 

Luxembourg   Pierre Fusenig (T) 
Email: pierre.fusenig@ci.educ.lu 
Tel: 00352580246 – Fax: 00352378770 

Latvia   Liga Sondore (NC) 
Email: liga.sondore@eib.lv 

Russia    Evguenia Brajnik (T) (NC) 
Email: rokson@solaris.ru 
Tel: 0078122338652 

Інтернетресурси та контакти: 

http://www.europexxi.kiev.ua — фонд "Європа ХХІ" (Український портал) 

http://www.europeatschool.org — міжнародна програма "Європа в школі" 

http://www.eun.org — європейська шкільна мережа 

Europe @t School — проект "Європа в школі" в Естонії 

http://www.europa.eu.int — Європейський Союз онлайн 

http://www.delukr.cec.eu.int — Представництво Європейської Комісії в Україні 

http://www.europarl.eu.int — Європейський парламент 

http://www.coe.int — Рада Європи 

http://www.euroclubduma.ru — Представництво євроклубів Росії 

http://www.ucl.ac.uk — програма студентських євроклубів коледжу Лондонського університету 

http://www.eurydice.org/Eurybase/Application/eurybase.htm — Інформаційна база даних 
міжнародної мережі EURYDICE 

www.lameridiana.it — Інформаційний сайт італійського проекту "Europa Ludens" 
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