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Передмова 

Відносини між Україною та Європейським Союзом були 

започатковані в грудні 1991 р., коли міністр закордонних 

справ Нідерландів, як головуючої в ЄС країни, у своєму листі 

від імені Євросоюзу офіційно визнав незалежність України. 

Стратегічною ціллю внутрішньої політики України є 

інтеграція в Європейський Союз. З метою виховання в молоді 

почуття патріотизму, розвитку європейської співдружності, 

співробітництва, реалізації ідей гуманізму, миро творчості, 

толерантності та виконання Державної цільової Програми 

інформування громадськості з питань європейської інтеграції 

України на 2008-2011 р.р. бібліотечні колективи здійснюють 

пошук ефективних форм і методів, інноваційних підходів до 

інформаційно-просвітницької роботи. 

Для цього бібліотеки району повинні застосовувати різні 

засоби і форми популяризації книги, а також використовувати 

наочну інформацію: книжкові виставки, розкривати тематичні 

полички, здійснювати перегляди літератури, періодичних 

видань; організовувати творчі заходи з користувачами 

бібліотек: благодійні акції, презентації країн-членів ЄС, круглі 

столи, диспути, дні інформації тощо. 

Бібліотекарі мають тісно співпрацювати з педагогічними 

колективами в опануванні нових методик для формування, 

опрацювання та розв’язання проблем в їх інформаційно-

просвітницькій діяльності. 

Такі форми роботи допомагають читачам усвідомити 

важливість приєднання України до європейської сім’ї народів, 

розвинути прагнення оволодіти знаннями про ЄС, сформувати 

нове європейське мислення, духовну культуру особистості. 
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Це варто знати! 

День Європи 

З 1985 року за рішенням Європейської Ради в країнах ЄС 

проводиться 9 травня (в день оголошення «Декларації 

Шумана») офіційне свято – День Європи. 

Роберт Шуман (1886 – 1963) – один з фундаторів 

європейської інтеграції. 9 травня 1950 року він, перебуваючи 

на посаді Міністра закордонних справ Франції, проголосив 

Декларацію – план створення співтовариства вугілля і сталі з 

Німеччиною та іншими європейськими країнами. В 1952 році 

була створена Європейська комісія вугілля і сталі, яка і 

поклала початок народження ЄС. 

Декларація Шумана заклала підґрунтя європейської 

інтеграції. 

В Україні, згідно Указу Президента № 339 від 19. 04. 

2003 р. День Європи відзначається в третю суботу травня. 

 

Гімн Європи 

«Ода радості» - музика фіналу Дев’ятої симфонії 

Людвига ван Бетховена, написана на вірші Фрідріха Шіллера. 

В 1985 році вона стала офіційним гімном Ради Європи. Глави 

держав та урядів Європейського Союзу затвердили «Оду 

радості» як гімн ЄС. Він призначений не для того, щоб 

замінити національні гімни держав-членів, а швидше для 

того, щоб відзначити їхні спільні цінності та їхню єдність і 

різноманіття. 
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Прапор Європи 

У 1985 році Європейська Рада ухвалила рішення, згідно з 

яким прапор, який до тих пір був символом Ради Європи, став 

також офіційною емблемою ЄС. 

Синє поле з 12 золотими зірками в центрі, розміщених 

по колу символізує союз народів Європи. 

Кількість зірок є незмінною, коло уособлює єдність, а 

число 12 – досконалість. 

 

Заходи щодо відзначення Дня Європи 

Книжково-ілюстративна виставка  

«На шляху до Європейського Союзу» або «Крок назустріч» 

Розділи виставки: 

 «Мандруємо країнами ЄС»; 

 «Інтеграція України в ЄС – стратегічна політика 

нашої держави»; 

 «День Європи в Україні та країнах ЄС»; 

 «Європейський Союз і НАТО»; 

 

Цитати: 

«Для миру потрібна нам дружба міцна, 

Вкраїнського народу з народами всіма, 

Гуртуймося друзі, сплетемо вінок із рук, 

Бо кожна людина для іншої друг» 

 

«Я – Європа, колиска культури і мудрості, 

Всім наукам початок я вірний дала 

Всіх людей закликаю до миру і людяності, 

Світло знань у країни усі принесла» 
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Ще рекомендовано назви розділів: 

 «16 листопада – Міжнародний день толерантності»; 

 «65 років з дня створення ООН» (24 жовтня 1945 р.); 

 «Символіка ЄС»; 

 «Україна – ЄС: реалії та перспективи»; 

 «Євроінтеграція і молодь»; 

 «Європа в цифрах»; 

 «День Європи – нове українське свято»; 

 «Євросоюз та європейські горизонти України»; 

 «Європейська інтеграція: крок за кроком»; 

 

Масові заходи, які рекомендовано  

провести в бібліотеках-філіалах: 

1. Година інформування «Україна – ЄС: реалії та 

перспективи»; 

2. Конкурси-презентації дитячих малюнків: 

 «Україна – ЄС моїми очима»; 

 «Україна – Європейський Союз: шляхи співпраці»; 

3. Бесіда «Європа – наш спільний дім»; 

4. Вікторина «Перевір свої знання про ЄС»; 

5. Учнівські конференції: 

 «Європейський Союз: історія розвитку»; 

 «Економіка ЄС»; 

 «Культурні надбання країн-членів ЄС»; 

 «Дитячо-молодіжний рух в країнах-членах ЄС»; 

6. Фестиваль-подорож «Мандруємо Європою»;  

7. Інтелектуальна гра «Мистецькі шедеври Європи»; 

8. Миротворчий захід «Ми – діти світу»; 
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9. Година самовдосконалення «Толерантність: що це?»; 

10. Бесіда за круглим столом «Стати Європою, щоб бути 

Україною»; 

11. Тематичний вечір «Права Європейського Союзу»; 

12. День Європи «Україна і Євросоюз»; 

13. Конкурс-вікторина «Україна – європейська держава»; 

14. Клуб за інтересами «Ми є Європа» 

 

Сценарій масового заходу до Дня Європи  

у формі гри-знайомства на тему  

«Стати Європою, щоб бути Україною» 
(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. 
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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. 

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 ор-

ганізаціями 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 
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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. 

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. 
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(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) 

9. 26 лютого 2001 року було підписано Ніццький 

договір, яким внесено зміни в Договір про 

Європейський Союз задля уможливлення 

подальшого розширення цієї організації. 

(Так) 
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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) 
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