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(Святково прибраний зал.  
На середині сцени - політична карта Європи, прапори Євросоюзу та України). 

 

2-й ведучий. Шановні друзі, ми раді вітати вас на районному святі «Парад країн 
Європи», яке проводимо сьогодні у гостинному залі. 
 
1- й ведучий. «Парад країн Європи» оголошується відкритим. 

(Звучить Гімн України). 
 

2- й ведучий. Головною метою нашого сьогоднішнього зібрання є: 

 поглибити знання про країни Європи, які входять до складу 
Європейського Союзу; 

 підкреслити приналежність нашої держави до європейської сім'ї 
народів і безперечність її європейського вибору в майбутньому; 

 поважати національні, духовні, культурні надбання європейських 
народів. 

 
1-й ведучий. На нашому святі присутні гості:  

 Спеціаліст І категорії відділу у справах сім’ї, молоді та порту, голова 
районної молодіжної організації Капатинська Н. В. 

 Завідувач сектору з питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю апарату РДА Гарматюк А. І. 

 Начальник управління економіки РДА Драгомерецька І. П. 
 Кореспондент та редактор газети «Вперед» Гадзира А. М. 
 Вчитель іноземних мов клубу «Євроклуб» Левицька О. Г. 
 Викладач польської мови Шиманська Л. 

 
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. 
 
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.  
 

(Музичне вітання від методиста РБК Коваль Л. «Україна») 

 
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. Євросоюз - це не держава. Він не схожий на інші міжнародні 
організації. Фактично ЄС єдиний у своєму роді. Країни, що входять до його 
складу, заснували спільні інституції, демократично приймають рішення з 
конкретних питань. 
 
2-й ведучий. А якщо у вас виникне запитання: для чого утворили Європейський 
Союз, то відповідь дуже проста : для того, щоб ніколи не повторилися масові 
вбивства та руйнації, що відбулися під час Другої світової війни. 
 



1-й ведучий. Сьогодні, звичайно, коло співпраці у ЄС набагато ширше, ніж у 
далекому 1950 р., коли міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман 
заснував ЄС. 
 
2-й ведучий. Зникли кордони та бар’єри, що розділяли народи Європи. 
Громадяни країн - членів ЄС можуть вільно пересуватися, навчатися та 
працювати в будь – якій країні Європейського Союзу. 
 
1-й ведучий. Сьогодні до складу ЄС входить 25 країн(спочатку було лише 10). 
Розширення принесло мир, стабільність та процвітання країнам – членам ЄС. 
Воно закріпило успіхи демократії і високорозвиненої економіки. 
 
2-й ведучий. Населення країн, що входить до європейської спільноти, складає 
407 млн. осіб. Європа – континент різних традицій та мов, але, водночас, 
спільних цінностей. ЄС захищає ці цінності, заохочує співробітництво між 
народами Європи, сприяє єдності, зберігаючи розмаїття кожної окремої країни. 
 
1-й ведучий. У центрі Європи знаходиться наша держава – Україна. Одним із 
пріоритетів стратегічного розвитку країни визнано інтеграцію нашої держави в 
Європейське товариство. Європейський вибір України зумовлено її 
геополітичним положенням та спільним історичним розвитком європейської 
культури. 
 
Рік за роком, крок за кроком  
Ми мандруєм в майбуття  
Побудуємо в Україні європейську державу 
Щоб стало квітучим наше життя. 
 
2-й ведучий. Слово надається Завідувачу сектору з питань внутрішньої політики 
та зв’язків з громадськістю апарату РДА Гарматюку А. І. 
 
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) 
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. Слово надається вчителю іноземних мов клубу «Євроклуб» 
Левицькій О. Г. 
 
Вчитель. Для того, щоб гідно презентувати себе у Європі, потрібно знати історію 
європейських країн. І тому ми, хочемо запропонувати вам заочну екскурсію по 
кількох європейських країнах. Сьогодні ми вирушаємо в подорож до наших 
найближчих сусідів – країн Східної та Центральної Європи-Румунії, Польщі, 
Словаччини, Угорщини. 
 
Румунія. 
«Країна римлян» - так дослівно можна перекласти з латинської мови назву 
сучасної європейської держави – Румунії. Столицею Румунії є місто Бухарест. 
Главою держави є президент, вища законодавча влада в країні належить 
двопалатному парламенту.  
Румунія – досить велика приморська держава, що знаходиться на перетині 
багатьох транспортних шляхів, що ведуть до Чорноморського басейну й 
балканських країн. По території країни протікає річка Дунай. Надра країни багаті 
на паливні і рудні мінеральні ресурси.  
Румунія – нова постсоціалістична індустріально-аграрна європейська країна, 
економіка якої поступово виходить із кризового стану. Економічне зростання 
країни іде повільними темпами, що пов’язано із застарілою матеріально-
технічною базою виробництва, малою часткою нових технологій, слабким 
розвитком приватного підприємництва. А завдяки багатій мінерально-
сировинній базі і наявності великої кількості трудових ресурсів у Румунії 
склалася досить розвинута важка індустрія. У сільському господарстві 
переважають галузі рослинництва.  
Найважливішою статею доходу румунського бюджету стає розвиток 
міжнародного туризму, якому сприяють чудові гірські пейзажі, особливо в 
«Трансільванських Альпах».  
Головними зовнішньоторговельними партнерами Румунії є Італія, Німеччина, 
Росія, Франція, США. 
Політичні стосунки Румунії з Україною в останні роки складаються непросто. 
Але, незважаючи на територіальні претензії і проблеми, що виникли  в зв’язку з 



поновленням Україною судноплавства по Дунаю, українсько-румунські 
торговельно-економічні відносини продовжують розвиватися в бік збільшення 
товарообігу, обсягів будівництва спільних підприємств, удосконалення митних 
відносин тощо.  
У 2007 році Румунія стала членом Європейського Союзу і продовжує вести 
систему необхідних реформ в економічній і соціальній сферах. 
 

Польща. 
За формою правління Польща є парламентсько - президентською 

республікою. Глава держави  - президент. Польський парламент здійснює вищу 
законодавчу владу, вищу виконавчу владу в країні здійснює Рада міністрів, що 
формується разом президентом і Сеймом. Столицею Польщі є місто Варшава. В 
країні проживає 38,7 млн. чоловік.  
 Географічне положення Польщі надзвичайно сприятливе – вона 
знаходиться на перетині найважливіших шляхів сполучення між Східною і 
Західною Європою. Природні умови країни сприятливі для ведення 
господарської діяльності.  
  У 80-тих  роках ХХ ст. Польща, як і багато східноєвропейських держав, 
потрапила в глибоку політичну і соціально – економічну кризу. 1989 рік став 
переломним для подальшого розвитку Польщі, почалися корінні зміни в 
економіці, спрямовані на відхід від командно – адміністративного ведення 
господарства, на впровадження ринкових механізмів та інтеграцію до 
західноєвропейських політичних та економічних структур. У 1999 році Польща 
вступила до НАТО, а в 2004 стала повноправним членом ЄС.  
 Основними зовнішньоторговельними партнерами Польщі є Німеччина, 
Італія, Росія, Нідерланди, Великобританія, Україна.  
 Найважливіше значення надають розвиткові різнобічних відносин з 
Україною, що зумовлено сусідським положенням, глибокими історичними, 
культурними, політичними і економічними зв’язками двох країн. В останні роки 
Польща активно підтримує Україну на шляху внутрішньоєвропейської інтеграції. 

Насичене історичне минуле країни дістало відображення в зовнішньому 
вигляді багатьох міст, які мають різноманітні архітектурні стилі і відомі своїми 
костьолами, замками, палацово – парковими комплексами й музеями.  

 
Словаччина. 
Невелика центральноєвропейська держава Словаччина є 

парламентською республікою. Глава держави – президент.  
Природа Словаччини мальовнича і неповторна. Цю країну по праву 

називають краєм скелястих гір, чистих озер і густих лісів. Улюбленим місцем 
туристів є надзвичайно мальовничий гірський масив Карпат з поетичною 
назвою «Словацький рай».  



Символом країни є її столиця – Братислава, розташована на обох берегах 
Дунаю. Це одне з  найстаріших міст Європи, а візитною карткою міста є 
стародавній замок Братиславський Град, побудований ще в ІХ ст. Невід’ємна 
частина словацьких пейзажів – велика кількість розкиданих по країні 
середньовічних фортець і замків, які гарно збереглися до наших днів.  

Основними галузями промисловості Словаччини є чорна і кольорова 
металургія, машинобудування, деревообробна, текстильна харчова. А для 
сільського господарства характерними є багатогалузевість, розвинута 
інфраструктура,  сучасне технічне оснащення. 

Основними зовнішньоторговельними партнерами Словаччини є  
Німеччина, Чехія, Австрія, Польща, Росія. Нині динамічно розвиваються 
українсько-словацькі зовнішньополітичні й торговельно-економічні відносини. 
Налагоджується українсько-словацьке прикордонне співробітництво, 
відкриваються спільні підприємства, зростають словацькі інвестиції в українську  
економіку.  

 
Угорщина 
Паннонія – так у давнину називалися землі сучасної Угорщини.  
Угорщина за формою правління є парламентською республікою, де вища 

законодавча влада належить парламенту.  Глава держави – президент. 
Столицею Угорщини є місто Будапешт. Саме в Будапешті з’явилося перше 
метро на території континентальної Європи.  

Угорщина - це край родючих рівнин, пологих пагорбів і невисоких гір.  
Угорський народ вирізняється самобутньою культурою. Йому властиві 

висока духовність і загальнонаціональний романтизм. Особливий колорит має 
угорська музика і танці. Угорщина є батьківщиною таких талановитих 
композиторів, як Ференц Ліст, Імре Кальман, Ференц Легар і Белла Барток. У 
країні щороку проходять яскраві музичні, танцювальні і театральні фестивалі.  

Угорщина – постсоціалістична індустріально – аграрна країна, що має 
достатній економічний потенціал і своєрідну спеціалізацію господарства. 
Сучасна угорська економіка стає дедалі більше орієнтованою на європейський 
ринок. Нині Угорщина має один з найвищих показників темпів економічного  
зростання серед постсоціалістичних країн Центральної та Східної Європи.  

Завдяки високо розвинутому інтенсивному сільському господарству в 
Угорщині добре функціонують галузі харчової промисловості: 
плодоовочеконсервна, м’ясоконсервна, борошномельнокруп’яна, виноробна.  

Основними зовнішньоторговельними партнерами Угорщини є Німеччина, 
Австрія, Італія і Росія. Дуже актуальним для Угорської Республіки є подальший 
розвиток взаємовідносин із сусідньою Україною.  

З 2004 року Угорщина є членом Європейського Союзу і на даний час 
підтримує Україну на шляху до вступу в ЄС.  

 



2-й ведучий. Слово надається кореспонденту та редактору газети «Вперед» 
Гадзирі А. М. 
 

1-й ведучий. Хочемо запропонувати вам відпочити і пограти у гру-футбол 
«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...  (Ла-Манш) 

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) 

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 ...  (Апенінському) 

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. Слово надається спеціалісту І категорії відділу у справах сім’ї, 
молоді та порту, голові районної молодіжної організації Капатинській Н. В. 
 
1-й ведучий. Завершуючи нашу сьогоднішню зустріч, хочеться сказати: на 
маленькій території Європи існують 44 держави, економіка й культур 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 із 
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! 
 
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. 


