
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вісник Євроклубів України 
Проект здійснюється за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні 

№ 1/2013 

Семінари, тренінги 

Ярмарок проектів відбувся у формі конкурсної програми, під час якої  
євроклуби області презентували результати своєї проектної 
діяльності. Ці проекти спрямовані на поширення європейських 
цінностей серед учнів, усвідомлення ними української культурної 
спадщини як частини європейської, а також виховання активної 
громадянської позиції, особливо стосовно захисту довкілля та 
здорового способу життя. У підсумку було відзначено 11 найкращих 
проектів євроклубів та трьох учнів шкіл Кіровоградської області. 

На засіданні круглого столу «Україна в полікультурному світі» в 
Дніпропетровську на належному експертному рівні було обговорено 
існуючі потреби, питання координації та організації роботи 
євроклубів. Учасники наголосили на тому, що потрібно більше уваги 
приділяти можливостям співпраці та обміну досвідом між 
євроклубами різних областей. Євроклубівці Дніпропетровщини 
обговорили плани роботи на найближчий час та запросили колег 
взяти участь у цікавих заходах. 

Під час круглого столу також можна було дізнатися про можливості участі в програмах Європейського Союзу 
Еразмус для всіх, Еразмус Мундус, Темпус, які надають більше можливостей для обміну і співпраці в галузі 
освіти. 

Окрему увагу учасники заходу приділили методам поширення інформації про свою діяльність та творчі 
здобутки, контактам зі ЗМІ, взаємодії в соціальних мережах. 

Обидва заходи відзначились насиченою і цікавою роботою, що була спрямована  на налагодження тісної 
співпраці між євроклубами у Кіровоградській та Дніпропетровській областях. 

В рамках проекту «Підтримка регіональних 
Євроклубів», що фінансується 
Представництвом Європейського Союзу в 
Україні, відбулися регіональні заходи в 
Кіровограді та Дніпропетровську. Зокрема, 
14 березня 2013 року в Кіровоградському 
обласному центрі дитячої та юнацької 
творчості відбулася творча зустріч керівників 
та лідерів євроклубів «Ярмарок проектів», а  
15 березня у Дніпропетровському 
обласному інституті післядипломної 
педагогічної освіти - круглий стіл «Україна в 
полікультурному світі».  

Склад учасників був досить 
репрезентативним: лідери євроклубів, 
експерти, науковці, представники обласних 
та місцевих асоціацій, що сприяють 
об’єднанню зусиль євроклубів, а також 
представники органів влади. Участь в обох 
заходах взяла радник з питань преси та 
інформації Представництва ЄС в Україні 
Вікторія Давидова. Проект «Підтримка 
регіональних Євроклубів» надав цим 
заходам інформаційну та методичну 
підтримку. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Семінари, тренінги 

З 8 по 10 лютого 2013 року у Львівській області відбувся тренінг у 
рамках проекту «Академія молодіжних лідерів Східного 
Партнерства». Організатором проекту є ЛМГО «Інститут політичних 
технологій» (м. Львів) у партнерстві з Центрами європейської 
інформації м. Луганська та м. Львова, Фундацією «Нові медіа» 
(Варшава, Польща), "AEGEE-BAKU" (Азербайджанське відділення 
Європейського студентського форуму) за підтримки Благодійного 
фонду Богдана Гаврилишина. 

Для участі в тренінгу у м. Львові було запрошено 6 груп із західної 
та східної України (учні 8-10 класів).  

Під час тренінгу було розглянуто питання прав людини, 
толерантності, національної спадщини, засад діяльності ЄС. 
Учасникам було запропоновано низку інтерактивних занять на 
розвиток лідерських якостей, уміння працювати в команді, на 
виховання толерантності. Учні ознайомилися з методом проекту, 
базовими принципами журналістики, створенням та 
використанням нових електронних медіа. 

http://lg.ukrcei.org/nevs/lvivskii_ta_luganskii_centri_evropeiskoi_informacii_zblizhuyut_molodizh
nih_lideriv_shidnogo_partnerstva.html 

 

З 15 по 22 березня 2013 року в м. Діярбакир в  Туреччині пройшов тренінговий курс "EVS в світі". 
Кременчуцький інформаційно-просвітницький центр «Європейський клуб» запросив учасників з України 
взяти участь в тренінгу.  

Організатори звертали увагу на розвиток навичок, знань та ставлення до хостингу волонтерів, а також на 
формальні та неформальні навчальні процеси волонтерів і менторів під час EVS проектів. Також 
організатори поговорили з учасниками про важливість сертифікату Youthpass в цих процесах, і з’ясували, 
як волонтери можуть використовувати свої компетенції в повсякденному житті. 

 

http://eu-klub.ucoz.ua/news/zaproshuemo_na_trening_kurs_evs_v_sviti_v_turechchinu/2013-01-19-142 

 

1 лютого 2013 року у Центрі європейської 
інформації у м. Полтаві було проведено тренінг 
«Етика та сучасні виклики суспільства». 
Тренером виступив Тарас Тимо, викладач, 
перекладач, богослов,  директор бібліотеки 
Українського Католицького Університету.  
Дискусія точилася навколо моралі, 
відповідальності, характеру та критеріїв 
етичного рішення. Учасникам також 
презентували схему-пам’ятку прийняття 
рішень, які б залишили совість чистою. 

http://pl.ukrcei.org/nevs/vnutrishnii_monolog_priinyattya_etichnih_

http://lg.ukrcei.org/nevs/lvivskii_ta_luganskii_centri_evropeiskoi_informacii_zblizhuyut_molodizhnih_lideriv_shidnogo_partnerstva.html
http://eu-klub.ucoz.ua/news/zaproshuemo_na_trening_kurs_evs_v_sviti_v_turechchinu/2013-01-19-142
http://pl.ukrcei.org/nevs/vnutrishnii_monolog_priinyattya_etichnih_rishen.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 січня 2013 року в рамках колегіального 
проекту "Відкриваємо для себе світ, а 
світові відкриваємо себе" відбулася зустріч 
10-11 класів Білоцерківського колегіуму з 
представниками освітнього проекту 
"Osvitapoland". У ході зустрічі гості 
розповіли про систему вищої освіти в 
Польщі, познайомили учнів з кращими ВНЗ 
цієї країни, поділилися досвідом обрання 
освітньої програми на платній та 
безоплатній основах. Учням, які мають 
високий рівень досягнень,  польські вузи 
пропонують безкоштовну форму навчання. 

 

http://bckolegium.com.ua/tehnologi/vuhovna_robota/molod_d
uplomatiya/355-osvta-v-polsch.html  

Ініціативи Євроклубів 

 

2-3 лютого 2013 року під Дніпропетровськом в с. Орловщина відбулася 
Міжнародна майстерня «Мультплощадка позитивних змін «АНІМАЦІЯ²». 
Майстерню організували та провели: Волоський фонд розвитку громади, 
Новосибірська громадська міська організація «Школа росту», 
Кременчуцький інформаційно-просвітницький центр «Європейський 
клуб», Фонд громади «Джерело» та Горьківський фонд розвитку громади.  

Молоді люди з різних куточків України отримали знання щодо 
використання анімації для розвитку громади та базові навички створення 
анімаційних фільмів, подумали над локальними та глобальними 
проблемами, познайомилися з позитивним досвідом інших учасників й 
обговорили можливості використання анімаційних роликів для 
«пробудження» громади та привернення уваги до суспільних проблем. 

 

http://eu-klub.ucoz.ua/news/animacija_v_kvadrati_jak_ce/2013-02-05-144  

5 лютого 2013 року екскурсоводи проекту "Міфи і билини міста" Річкової 
зірки" почали в Херсоні декаду безпечного інтернету. Вони провели виїзні 
(заочні) екскурсії в школах. Ірина Кравченко (Херсонська ОУНБ ім. 
О.Гончара) і Наталія Шальнова (Центр європейської інформації) в ігровій, 
інтерактивній, мультимедійній формі провели дві екскурсії  "День 
інтернету" для учнів молодших класів у гімназії № 6. 

Рішення про святкування цієї дати було прийнято некомерційною 
організацією Insafe за ініціативи Європейської комісії з метою привернення 
уваги суспільства до важливої проблеми інформаційних загроз та 
безпечного використання ресурсів Інтернету. 

 

http://ks.ukrcei.org/nevs/den_bezopasnogo_interneta_v_hersone.html 

http://bckolegium.com.ua/tehnologi/vuhovna_robota/molod_duplomatiya/355-osvta-v-polsch.html
http://eu-klub.ucoz.ua/news/animacija_v_kvadrati_jak_ce/2013-02-05-144


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 лютого 2013 року EVS волонтери Бартош 
Кучер та Войцех Філ організували для 
учасників Клубу вивчення польської мови 
«Жирний Четвер» (Tłusty Czwartek)- 
останній четвер перед постом. 

Волонтери розповіли про історію 
виникнення традиції та провели вікторину 
на тему свята, за результами якої 
переможці були нагороджені призами від 
Генерального консульства Польщі. 

Заходи проходили в рамках проекту 
«Schuman volunteers learning by doing» 
програми „Молодь в дії”, що здійснюється 
громадською організацією «Вінницький 
регіональний центр інформації «Креатив» та 
польською Фундацією ім. Роберта Шумана. 

http://vn.ukrcei.org/nevs/zhirnii_chetver_z_evs_volonterami.ht
ml 

Ініціативи Євроклубів 

 

10 лютого 2013 року у відділі гуманітарних та природничих наук 
Донецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Н.К. 
Крупської було відкрито книжкову виставку «Сучасність: Людина, 
суспільство» з нагоди 10 - річчя організації «Європейський Вибір» 
та Року Людини в Україні. Серед представлених документів слід 
виділити матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
«Людина, суспільство, комунікативні технології» (Х., 2012), на якій 
були розглянуті різні аспекти існування окремої людини в 
суспільстві.  

http://dn.ukrcei.org/nevs-maintheme/suchasnist_lyudina_suspilstvo.html  

21 лютого 2013 року в читальному залі гуманітарного профілю 
Хмельницької ОУНБ ім. М Островського до Міжнародного дня 
рідної мови відбулося літературно-фольклорне свято "Народом 
шанована, поетом оспівана - рідна мова моя", до якого 
приєдналися і консультанти Центру європейської інформації. 
Мета заходу: збереження та шанування української мови як 
державної; виховання у молодих користувачів бібліотеки шани і 
поваги до мов та культур національних меншин, які проживають 
на Хмельниччині; популяризація фондів бібліотеки та 
можливостей ЦЄІ в популяризації даної теми. 

Головна декларована мета Міжнародного дня рідної мови - 
сприяння мовній різноманітності світу і стимулювання вивчення 
іноземних мов. Крім того, ЮНЕСКО виступило за зближення 
культур і їх активну взаємодію, зокрема, в мовних питаннях, 
оскільки саме мови вважаються важливим інструментом розвитку 
духовної спадщини планети. 

 

http://km.ukrcei.org/maintheme/movi_rizni_-_dusha_odna.html 

http://vn.ukrcei.org/nevs/zhirnii_chetver_z_evs_volonterami.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 – 22 лютого 2013 року у Тернополі відбувся VІ 
Всеукраїнський дитячий форум з "Формула успіху 
правової держави очима дітей". 

Організатором  форуму вже вшосте є голова обласної 
громадської організації "Голос дитини", директор школи 
№2 м. Тернополя Інна Іванюк. 

У рамках форуму до міста приїхали 16 шкільних команд 
зі всієї України. 

Школярі обговорили актуальні проблеми для країни: 

· проблема корупції; 

· питання правосвідомості; 

· розвиток шкільного самоврядування; 

Форум відбувся під патронатом міського голови, за 
підтримки Міністерства юстиції та обласного управління 
освіти, за сприяння офісу ЮНЕСКО в Україні. 

http://www.obljust.te.ua/?page=consult&consultid=4312&sub= 

 

18 - 22 лютого 2013 року у Білоцерківському колегіумі проходив 
євроквест «Ми – українці, ми – європейці», що був присвячений 
країнам Європи. В рамках євроквесту учнями колегіуму було 
оформлено панно «Європа – наш спільний дім». 

Між старостами груп було проведено жеребкування, в ході якого 
ними було обрано країну, яку групи презентували 22 лютого на 
заключному етапі євроквесту. Колегіанти здійснили віртуальну 
подорож до Німеччини, Іспанії, Бельгії, Австрії, Великої Британії, 
Нідерландів, Італії, Франції, Швеції та Греції. 

Протягом тижня в рамках євроквесту проходила гра 
«Європейський експрес», під час якої представники груп на 
станціях (географічна, спортивна, математична тощо) виконували 
завдання, пов’язані з географією, природними умовами, наукою 
та спортом країн Європи. 
 

 http://bckolegium.com.ua/news/385-yevrokvest-mi-ukrayinc-mi-yevropeyc.html 

 

Ініціативи Євроклубів 

10-11 квітня 2013 року у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури (ПДАБА) в 
рамках «Французької весни в Україні» відбудеться XIV Фестиваль міні-спектаклів на французькій і 
англійській мовах «Весняна квітка». У Фестивалі беруть участь студенти англо-і франкомовних філій 
ПДАБА, а також учні загальноосвітніх шкіл та ліцеїв Дніпропетровська, Дніпродзержинська, 
Запоріжжя, Жовтих Вод, Кривого Рогу, Енергодара, Нікополя та інших міст регіону. Організаторами 
Фестивалю виступають Європейський навчально-науковий центр, міжнародний відділ і кафедра 
інтенсивного навчання іноземних мов Придніпровської державної академії будівництва та 
архітектури, а також Міжнародний освітній центр International House та асоціація «Альянс 
Франсез». Фестиваль відбудеться за фінансової підтримки Кіровського відділення «Приватбанку» м. 
Дніпропетровська, корпорації «Ольвія», комп'ютерній компанії «Рома», фірми «Електал», компанії 
«Virtuozo» та ін.  

http://bckolegium.com.ua/news/385-yevrokvest-mi-ukrayinc-mi-yevropeyc.html 

 

http://www.obljust.te.ua/?page=consult&consultid=4312&sub


 
Конкурси  

 

З 25 січня до 25 лютого 2013 року в рамках 
проекту «Європа без кордонів» Кіровоградський 
обласний центр дитячої та юнацької творчості і 
Рада євроклубів Кіровоградщини  провів конкурс 
робіт серед учнів старших класів шкіл, ліцеїв і 
студентів коледжів. 

Цілі і завдання конкурсу: 

· Розширення і поглиблення знань про 
культурні цінності та традиції народів 

· країн, що входять до складу ЄС; 

· Пропаганда та розвиток мистецтва, 
дитячої творчості, самостійної 
майстерності; 

· Виховання особистості, толерантного 
ставлення до культурних особливостей та 
відмінностей народів різних країн; 

· Формування і осмислення молоддю 
власної позиції у суспільстві; 

· Формування у молоді європейських 
цінностей; 

· Поглиблення навичок використання 
новітніх медіа відповідного тематичного 
спрямування; 

· Вміння виражати своє бачення щодо 
майбутнього України, як сусіда або  
майбутнього члена Європейського Союзу. 

http://ocdut.hmarka.net/evrorada/43-evrokonkurs/169-
krojuemoevropa  

Співорганізатори: 

· Управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної  адміністрації; 

· Кіровоградський обласний Центр дитячої та юнацької творчості; 

· Центр Європейської Інформації обласної наукової бібліотеки ім. Д.Чижевського; 

· Рада євроклубів Кіровоградщини. 

Умови конкурси: у конкурсі взяли участь учні шкіл, ліцеїв і студенти коледжів : 

· індивідуальна робота: учні представляють роботи по віковим категоріям: 

· від 8 до 13 років -  та - від 14 до 18 років; 

· колективна робота – європейські клуби, молодіжні об’єднання. 

Переможці будуть визначені оргкомітетом, до складу якого увійдуть організатори конкурсу,  і 
урочисто нагороджені цінними та інформаційними призами під час проведення «Ярмарку проектів»  

Усі учасники конкурсу отримають сертифікат, який буде надіслано на їх електронну поштову скриньку.    

 

http://ocdut.hmarka.net/evrorada/43-evrokonkurs/169-krojuemoevropa


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© European Union             

Новини надсилайте на адресу: denys.chernikov@gmail.com 

Міжнародні обміни, освітні проекти 

4 березня 2013 року школи Вірменії, Азербайджану, Грузії, Молдови та 
України долучилися до освітнього проекту «eTwinning Plus». 

Відтепер ці країни будуть присутні у величезному віртуальному просторі, у 
якому учні та вчителі шкіл матимуть змогу дізнатися більше про своїх колег та 
взяти участь у різноманітних інтерактивних ініціативах (зокрема, що 
стосуються вивчення мов, удосконалення математичних знань тощо). Також 
цей проект надає можливість юнакам і дівчатам вивчати культури і традиції 
різних народів. 

 

 

http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2013/2013_03_05_2_uk.htm 

 

 

 

У січні 2013 року у м. Резекне (Латвія) відбувся молодіжний обмін, в 
якому брала участь молодь України, Білорусії, Естонії , Латвії, Литви, 
Росії в рамках Міжнародного проекту «Ширше коло», що фінансувався 
Програмою ЄС «Молодь в дії». Україну  представляли Володимир 
Найда, Ігор Маркевич, Марта Кулик , Руслана Щигель на чолі з 
керівником, директором центру творчості для дітей та молоді Оксаною 
Полівчак. 

Крім різноманітних рольових ігор, були проведені творчі майстерні по 
журналістиці, відео справі та організовано культурно-масові заходи. 

 

http://yia.org.ua/pryklady_proektiv/staemo-shirshe-v-kolo.html 

 

 

 

http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2013/2013_03_05_2_uk.htm
http://yia.org.ua/pryklady_proektiv/staemo-shirshe-v-kolo.html

