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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Європейський вибір України зумовлено її геополітичним положенням та 

спільною історією формування і розвитку європейської культури. Однією з 

основ державної політики України на шляху до Європейського Союзу та 

формування нової політики Європейського Союзу щодо України є 

інформування населення про історію Євросоюзу, економічне співробітництво з 

державами – членами Європейського Союзу, стандарти життя в європейських 

країнах, правовий та соціальний захист населення.  

Створення навчальної програми обумовлено необхідністю вивчення 

закономірностей та усвідомлення особливостей євроінтеграційного процесу в 

умовах посилення глобалізації світового господарства та загострення мега 

регіональної конкуренції. 

В основу навчальної програми покладені положення змісту курсу 

«Європейські студії» (автори: Л. І. Паращенко, Ю. С. Комаров), «Концепції 

змісту освіти для європейського виміру України» (розробники: С. Кобернік,                 

І. Тараненко, О. Овчарук, Н. Кузьмина, Ф. Степанов, Л. Паращенко), посібників 

Ради Європи, «Медіаграмотність: підручник для вчителя» (Сінді Шейбе, Фейз 

Рогоу. Перекл. з англ. С. Дьома; за загал. ред. В. Ф. Іванова, О. В. Волошенюк). 

Автором внесено зміни та доповнення, які відображають особливості 

інтегрованої освітньої діяльності з різних суспільно-гуманітарних дисциплін 

(історії, суспільствознавства, філософії, політології тощо). 

Навчальна програма «Європейський клуб» орієнтована на реалізацію в 

гуртках, секціях та інших творчих об’єднаннях соціально-реабілітаційного 

напряму закладів загальної середньої та позашкільної освіти та спрямована на 

вихованців віком від 14 до 18 років. 

Метою навчальної програми є вивчення основних особливостей 

виникнення, розвитку і трансформації європейської інтеграції, проблем і 

тенденцій її розвитку, сучасної співпраці України з країнами Європейського 

Союзу, головних проблем і перспектив її вступу до ЄС. 

Завдання навчальної програми полягають у формуванні таких 

компетентностей: 

пізнавальної, яка спрямована на оволодіння знаннями з розвитку 

європейських інтеграційних процесів, утворення Європейського Союзу, 
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процесів його розширення і трансформації; основних моделей європейської 

політичної системи, 

практичної, яка передбачає участь в програмах молодіжного обміну, 

листування з  молоддю Європи, виконання спільних проектів; організація 

заходів з поширення інформації про Європейський Союз, європейські 

організації, європейську спільноту; формування комунікативних навичок, 

навичок самостійного навчання, збору та критичного аналізу необхідної 

інформації; підвищення рівня володіння інформаційно-комунікаційними і 

комп’ютерними технологіями; 

творчої, яка забезпечує розвиток творчих здібностей вихованців у процесі 

оволодіння навичками виконання колективних та індивідуальних проектних 

робіт під час реалізації практичної частини змісту програми; 

соціальної, яка сприяє формуванню готовності до свідомої участі в 

суспільному житті держави; розвиток гармонійної людини з активною 

громадянською позицією, виховання почуття патріотизму, любові до рідного 

краю, гуманного ставлення до навколишнього середовища. 

У програмі враховано вікові та психологічні особливості дітей та молоді, 

компетентнісний та особистісно-орієнтований підхід, передбачено інтерактивні 

підходи у викладені матеріалу, залучення вихованців до творчої співпраці. 

Навчальна програма передбачає 2 роки навчання: 

основний рівень – 144 год. на рік, 4 год. на тиждень; 

вищий рівень – 216 год. на рік, 6 год. на тиждень;   

У результаті освітньої діяльності здобувачі освіти мають застосувати 

загальнонаукові логічні методи; порівняння, спостереження, вимірювання, 

експеримент; контент-аналіз, івент-аналіз, когнітивне картирування; 

кореляційні; моделювання; структурно-функціональний аналіз; систематизацію 

(групування, класифікації, типології); таксонування (районування, зонування, 

ареалів); картографічних.  

Для ефективної освітньої діяльності надзвичайно важливим є інтенсивна 

самостійна робота з різноманітними джерелами інформації: збірниками 

документів, законодавчими актами, підручниками, навчальними посібниками, 

енциклопедіями, словниками, науковими монографіями та статтями, науково-

популярною літературою тощо. 

Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, 

виконання контрольних вправ та завдань, участь в масових заходах. 

Керівник гуртка, враховуючи рівень підготовки, вік та інтереси здобувачів 

освіти, стан матеріально-технічної бази закладу позашкільної освіти, в 

установленому порядку може внести зміни до розподілу навчального часу на 

вивчення окремих тем програми.  

 

 

 

Основний рівень 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 



3 
 

 

№ Тема 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1 Вступ 2 2 4 

2 Європейські та світові цивілізації 8 8 16 

3 Європа. Країни Європи. Склад 

європейського континенту.  

8 18 26 

4 Європейський Союз 10 16 26 

5 Соціально-культурний розвиток 

Європи 

16 16 32 

6 Глобальні проблеми сучасності та 

шляхи їх розв’язання 

8 8 16 

7 Шляхи інтеграції України в 

Європу 

8 8 16 

8 Підсумок - 8 8 

                                             Разом: 60 84 144 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Вступ (4 год.) 

Теоретична частина. Мета, завдання та зміст роботи. Правила безпеки. 

Правила роботи в групах. 

Практична частина. Складання правил роботи у групі. Анкетування. 

Інтерактивні вправи «Бінго», «Перше знайомство», «Мої очікування», 

«Інтерв’ю». 

 

2. Європейські та світові цивілізації (16 год.) 

Теоретична частина. Поняття цивілізації. Європейська цивілізація: 

поняття. головні риси та особливості.  

Практична частина. Інтерактивні вправи «Ажурна пилка», «Снігова 

куля»; розроблення мультимедійних презентацій з вивченої теми. Робота з 

матеріалами періодичної преси та інтернет-мережі. 

 

3. Європа. Країни Європи. Склад європейського континенту (26 год.) 

Теоретична частина. Європа: етимологія слова, географія, історія, 

економіка, політика, культура. Поняття про склад європейського континенту та 

географічне положення країн Європи. Незалежні держави. Країни, що частково 

лежать в Європі. Країни, що відносять до Європи. Історичний шлях розвитку 

європейських країн. Населення Європи. Місце України в європейській історії. 

Спільні та відмінні риси української та європейської історії. 

Практична частина. Інтерактивні вправи «7 муз». Дидактичні вправи 

«Павутинка дискусії», «Європейська субота». Перегляд відеофільмів. 

Індивідуальні та командні інтелектуальні змагання. Створення мультимедійної 

презентацій «Європейські країни», «Країни Європи очима молоді».  
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4. Європейський Союз (26 год.) 

Теоретична частина. Європейський Союз (ЄС): поняття, коротка історія, 

географія. Політика ЄС. Основні інститути влади: Європейська Комісія, 

Європейський Парламент, Рада Європейського Союзу (Рада міністрів), 

Європейська Рада, Європейський Суд, Суд аудиторів, Європейський 

Омбудсмен. Фінансові структури: Європейський центральний банк (ECB) та 

Європейський інвестиційний банк (EIB). Консультативні органи: Економічний і 

соціальний комітет, Комітет регіонів. Основні вимоги для вступу до 

Євросоюзу. Лісабонський договір. Закордонна політика. Економіка. Культура. 

Україна і ЄС. 

Практична частина. Інтерактивні вправи «Ажурна пилка». «Порушення 

прав казкових героїв». Розв’язування ситуаційних завдань: індивідуальні та 

командні змагання. Робота з політичною картою Європи (виконання простих 

вправ на знання карти). Створення презентацій «Європейський Союз», 

«Інституції ЄС», «Молодіжна політика в програмах ЄС».  

 

5. Соціально-культурний розвиток Європи (32 год.) 

Теоретична частина. Полікультурне суспільство. Шляхи формування та 

розвитку європейської культури. Мовна палітра сучасної Європи. 

Міжкультурний діалог. Європейська культурна самобутність. Охорона 

культурної спадщини народів світу. Релігія в житті сучасного європейця. 

Основні релігії країн Європи. Права національних меншин в європейських 

державах. Релігія в житті сучасного європейця. Основні релігії країн Європи. 

Толерантність: Розвиток толерантності в країнах Європи. Українці - співтворці 

європейської культури. Європейський культурний вплив на Україну. Внесок 

України в культурну спадщину Європи. 

Практична частина. Інтерактивна вправа «7 розумів». Створення 

мультимедійних презентацій з вивченої теми. Перегляд відеофільмів. 

Проведення вікторини: індивідуальні та командні інтелектуальні змагання. 

Створення презентацій «Європейська культура», Релігія в житті європейців», 

«Україна – європейська країна». 

 

6. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх розв’язання (16 год.) 

Теоретична частина. Політичні аспекти глобальних проблем сучасності. 

Поняття глобалістики, глобалізації, глобальних проблем. Проблема підтримки 

миру. Наслідки війн у світі. Основні заходи європейських країн щодо 

збереження миру на планеті. Права людини. Позитивні та негативні наслідки 

глобалізації. Демографічна і продовольча проблема, причини загострення. 

Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються та проблема боротьби 

з невиліковними хворобами. Екологічна проблема. Вірус імунодефіциту 

людини/Синдром набутого імунодефіциту. Взаємозв’язок і передумови 

вирішення глобальних проблем сучасності. Прояв глобальних проблем людства 

в Україні.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7#%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B8_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7#%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7#%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7#%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83_(%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7#%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7#%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7#%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7#%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7#%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7#%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7#%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_(ECB)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7#%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_(EIB)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7#%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7#%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7#%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7#%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2
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Практична частина. Створення мультимедійних презентацій «Глобальні 

проблеми людства», «Значення глобалізації світу». Робота з географічними 

картами та атласами: аналіз показників якості життя населення країн світу (за 

вибором); аналіз атласу «Глобальні проблеми світу». Дискусії «Як напоїти 

спраглу планету», «Енергозбереження: міф чи реальність» (інтерактивна вправа 

«Мозковий штурм»). Складання прогнозу «Зміна кількості населення планети 

на найближчі 50 років». 

 

7. Шляхи інтеграції України в Європу (16 год.) 

Теоретична частина. Сучасний стан розвитку Європейського Союзу та 

інтеграційні процеси в сучасній Європі. Безвізовий режим. Передумови 

інтеграції України в європейській економічний простір. Зовнішньоекономічні 

відносини України з ЄС. Перспективи співробітництва України з ЄС. 

Інтерактивне спілкування: молодь на шляху інтеграції України в Європу. 

Розвиток та перспективи міжнародного молодіжного співробітництва. 

Проектна діяльність в роботі євроклубів та їх спільна діяльність. Молодіжна 

робота. Участь молоді. Співпраця роботи євроклубів. Мережа євроклубів 

України. Інтерактивні методи діяльності в роботі євроклубу. Індивідуальна та 

командна робота. 

Практична частина. Відвідування тематичних виставок. Зустрічі з 

представниками молодіжних громадських організацій. Розроблення 

довготривалих проектів. 

 

8. Підсумок (8 год.) 

Практична частина. Підбиття підсумків.  

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати і розуміти: 

поняття цивілізації, Європейської цивілізації; 

поняття Європа, країни Європи; 

поняття Європейського Союзу, його історію, географію, політику, основні 

інститути влади; 

поняття глобалістики, глобалізації, глобальних проблем; 

суть глобальних проблем сучасності; 

сучасний стан розвитку Європейського Союзу. 

 

Вихованці мають вміти і застосовувати: 

характеризувати основні риси та визначати особливості поняття 

європейської цивілізації; 

розробляти мультимедійні презентації; 

працювати з матеріалами періодичної преси та інтернет-мережі; 

аналізувати соціально-культурний розвиток Європи; 
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характеризувати глобальні проблеми сучасності та пропонувати шляхи їх 

розв’язання. 

 

Вихованці мають набути досвіду: 

практичної діяльності в групі та команді, презентації та самопрезентації 

роботи із медіазасобами; 

мережевої співпраці та комунікації. 

 

Вищий рівень 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Тема 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1 Вступ 2 2 4 

2 
Європейська інтеграція як тенденція 

сучасного світу. 
10 16 26 

3 Міжнародна співпраця України 16 16 32 

4 

Державний устрій європейських 

країн. Захист прав людини. Захист 

прав дитини 

16 18 34 

5 
Загальноєвропейська колективна 

безпека 
16 18 34 

6 
Економічний розвиток європейських 

країн 
12 18 30 

7 Європейський вимір освіти.  18 24 42 

8 Підсумок 4 10 14 

                                                    Разом: 94 122 216 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Вступ (4 год.) 

Теоретична частина. Мета, завдання та зміст роботи. Правила техніки 

безпеки. Правила роботи в групі. Інтеграція групи. Інтерактивні вправи 

«Домовленості», «Квітка лотоса». 

 

2. Європейська інтеграція як тенденція сучасного світу (26 год.) 

Теоретична частина. Поняття європейської інтеграції. Історія 

європейської інтеграції. Організаційно-правові форми інтеграційних об'єднань. 

Участь європейських країн в європейській інтеграції. Участь України в 

європейській інтеграції. Європейські регіональні організації. 

Практична частина. Веб-конференції з євроклубами України та 

зарубіжжя. Інтерактивні вправи «Кочевідо», «Колаж», «Капелюхи де-Боно». 

Створення мультимедійної презентації «Інтеграція сучасного світу».  

 



7 
 

3. Міжнародна співпраця України (32 год.)  

Теоретична частина. Поняття міжнародних відносин, форм міжнародної 

та багатосторонньої співпраці. Основні форми міжнародного співробітництва: 

міжнародна торгівля, міжнародна міграція робочої сили, міжнародний обмін 

технологіями, міжнародні валютні та кредитні відносини. Міжнародні 

економічні об'єднання. Національні інтереси України, основні напрями 

зовнішньої політики України. Основні пріоритети політики співробітництва 

України. Співробітництво України з Міжнародними організаціями. Участь 

України в міжнародних організаціях: ООН (МАГАТЕ, ЮНІДО, МОП, ВПС 

тощо), ЮНЕСКО, Раді Європи. Перспективи міжнародного співробітництва 

України. 

Практична частина. Інтерактивна вправа «Університетські/класичні 

дебати», «Засідання Ради Європи», «Засідання ООН», «Акваріум», «Лінія 

часу». Перегляд мультимедійних презентацій. Виконання дидактичних вправ. 

Перегляд тематичних відеофільмів. Індивідуальні та командні інтелектуальні 

змагання. Створення мультимедійних презентацій «Значення міжнародних 

організацій в розвитку сучасного світу».  

 

4. Державний устрій європейських країн. Захист прав людини. Захист 

прав дитини (34 год.) 

Теоретична частина. Державний устрій: поняття та форми. Права людини: 

загальна характеристика. Види прав, свобод і обов'язків людини і громадянина.  

Гарантії прав людини: міжнародні гарантії, нормативні (глобальні, регіональні), 

інституційні, процедурні. Декларація прав людини. Права людини в Україні. 

Український фактор при створенні головних міжнародних документів у галузі 

прав людини. Права дитини в Україні. Українське законодавство з питань прав 

дитини. Конвенція ООН про права дитини. Декларація прав дитини. Гідність та 

антидискримінація. Антибулінг та «мова без насилля». 

Практична частина. Інтелектуальна розминка. Інтерактивні вправи 

«Скажи своє слово», «Країна гідності». Розв’язуванням ситуаційних задач 

(робота у малих групах та команді). Створення мультимедійних та/або відео 

презентацій «Я маю право». 

 

5. Загальноєвропейська колективна безпека (34 год.) 

Теоретична частина. Колективна безпека: поняття, принципи, регіональні 

підсистеми. Поняття державного суверенітету та суверенні права держави. 

Реалізація державного суверенітету в умовах членства в Європейському Союзі. 

Організація безпеки і співробітництва Європи: історія створення та засади 

діяльності. Бюро демократичних інститутів та прав людини. Україна та ОБСЄ. 

Організація договору про колективну безпеку. Організація 

північноатлантичного альянсу. Співпраця між Україною та НАТО. Програма 

«Партнерство заради миру». Цивільний контроль над сектором безпеки. 

Україна в системі європейської безпеки.  Європейська безпека та національні 

інтереси України. 
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Практична частина. Інтерактивні вправи «Критерійний покер», «Купе», 

«Точка відліку», «Пара слів», «Хмари», «Дві культури», «Архітектор». 

Розроблення мультимедійних презентацій. Перегляд тематичних відеофільмів. 

Проведення вікторин та квестів. Індивідуальні та командні інтелектуальні 

змагання. Створення мультимедійних презентацій «Співпраця Україна – 

НАТО» та /або за вибором вихованців. 

 

6. Економічний розвиток європейських країн (30 год.) 

Теоретична частина. Глобалізація: сутність поняття. Основні ознаки 

процесу глобалізації сучасного світового господарства. Європейська 

економічна зона (ЄЕЗ) або Європейський економічний простір (ЄЕП). Країни-

члени Європейської економічної зони. Валюти Європейського Союзу. Поняття 

Єврозони. Євро: суть поняття, назва, символ, історія, економічні показники. 

Ефект від появи нової валюти. Монети. Банкноти. Євро як світова резервна 

валюта. Валютний курс. 

Практична частина. Інтерактивна вправа «Діамантове ранжування». 

Перегляд 5 мультимедійних презентацій. Дискусії (в малих групах). 

Індивідуальні та командні інтелектуальні змагання. Створення креативних 

презентацій «Вплив розвитку економіки країн Європи на розвиток економічної 

ситуації України». 

 

7. Європейський вимір освіти (42 год.) 

Теоретична частина. Європейський вимір навчання. Освіта впродовж 

життя. Європейські освітні мережі та програми. Нова українська школа. 

Демократична школа. Освіта в Україні та за її межами. Волонтерство. 

Міжкультурна освіта. Освітня стратегія Ради Європи. Молодіжний працівник. 

Європейські освітні програми в Україні. Молодіжна проектна діяльність. 

Екологічні, соціальні, інформаційні проекти. Програма наставництва. 

Практична частина. Відвідання освітніх виставок. Інтерактивні вправи  

«Дебати», «Брейнстормінг», «SWOT аналіз», «SMART», аналіз подій в світі та 

Україні. Індивідуальна та командна робота. Створення мультимедійних 

презентацій «Можливості навчання в країнах Європи та Сполучених Штатів 

Америки». «Волонтерство. Стажування». Розроблення короткотривалих 

проектів.  

 

8. Підсумок (14 год.) 

Практична частина. Підбиття підсумків. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати і розуміти: 

правила роботи в групі; 

поняття європейської інтеграції; 

поняття та форми державного устрою; 
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види прав, свобод і обов'язків людини і громадянина; 

гарантії прав людини; 

поняття, принципи та регіональні підсистеми колективної безпеки; 

поняття державного суверенітету 

поняття суверенних прав держави; 

поняття глобалізації; 

суть поняття Єврозони, євро; 

європейські освітні мережі та програми. 

 

Вихованці мають вміти і застосовувати: 

аналізувати основні напрями і пріоритети зовнішньої політики України; 

спільні проблеми європейських держав в галузі освіти, культури, науки, 

економіки та політичного життя. 

 

Вихованці мають набути досвід: 

комунікації щодо практичної діяльності в групі, презентації та 

самопрезентації; 

ведення дискусії; 

особистої та групової відповідальності, роботи в групі та самостійної 

роботи з реалізації завдань проектної діяльності; 

створення мультимедійних презентацій. 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 

 

№ 

з/п 
Найменування обладнання Кількість/штук 

1 
Ноутбук/стаціонарний комп’ютер, з підключенням до 

мережі Інтернет 
15/15 

2 Проектор 1 

3 Проекційний екран 1 

4 Мультимедійна дошка 1 

5 Фліп чарт 1 

 

ЛІТЕРАТУРА 

 

Література для педагогів 

1. Арутюнян О. Україна в процесі євроінтеграції: методичні рекомендації для 

керівників євроклубів та євростудій загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладів Кіровоградської області, педагогам - організаторам для  

позакласної роботи з європейської тематики /  Олена Арутюнян. – Кіровоград, 

2011. – 100 с. 

2. Гарань О. Україна в Європі: питання і відповіді / Олесь Гарань. – К. Стилос, 
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