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Посібник тренера підготовлено в рамках реалізації 

проекту «Європа в школі», який було здійснено насам-
перед завдяки фінансовій підтримці «SlovakAid» (Офі-
ційна допомога розвитку міжнародної співпраці Сло-
вацької республіки) Центром європейської політики 
(СЕР, м.Братислава) у партнерстві з Закарпатським ін-
ститутом післядипломної педагогічної освіти. Він не є 
класичним підручником для викладачів і студентів, а є 
допоміжним засобом для реалізації тренінгів у рамках 
післядипломної освіти вчителів. 

Основною метою укладачів було узагальнити роз-
робки тем, пов'язаних з європейською інтеграцією, до 
прозорої структури, запропонувати матеріали для ство-
рення навчальних блоків і вказати доступну літературу 
щодо запропонованих тем українською або англійською 
мовами. 

Задумом публікації є, насамперед, представити 
спектр основних питань розвитку Європи від Європи 
держав після Другої світової війни до сучасних тенден-
цій з акцентами більшою мірою на громадянський вимір 
та підтримку ідентичності регіонів. Останнє спонукало 
включити у розділ «Європа в школі» добірку постатей 
українців, які мають вагомі здобутки у цьому плані, 
підготовлену вчителями-учасниками проекту із Донець-
кої, Житомирської, Закарпатської та Одеської областей. 
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1.    ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ  
       ЯК ПРОЦЕС РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ 
 
1.1 Європейські цінності 

 
Ми говоримо про європейські цінності, тому що вони 

 впливають на наші дії (кожного дня); 
 підпадають під вплив різних детермінантів (соціальних, релігійних, тощо); 
 допомагають нам орієнтуватися у повсякденному житті; 
 полегшують нам оцінювання та аналіз конкретних ситуацій, дій і вчинків; 
 обумовлені актуалізацією (особистою і суспільною). 
 

 
Система цінностей Європи / ЄС 

 складена з досвіду багатьох людей і народів; 
 живе з міфів, оповідань, притч, тощо; 
 черпає з досвіду Сходу і Заходу; 
 базується переважно на розвитку Заходу. 
 

 
Система цінностей Європи черпає з: 

 грецької філософії; 
 римського права; 
 іудео-християнського релігійного досвіду; 
 доби Ренесансу; 
 доби Просвітництва; 
 досвіду сучасних держав. 

 
 

Найбільший вплив на розвиток Європи мала християнська релігія. Її основними 
елементами є духовність, соціальна сфера, солідарність, мистецтво, архітектура та 
література. 
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Європейські цінності в законодавстві  
(Лісабонський договір) 

 

 Держави-члени в Преамбулі до Лісабонського договору, заявляють, що черпають 

натхнення з культурної, релігійної та гуманістичної спадщини Європи, з якої 

розвинулися універсальні цінності непорушних та невід'ємних прав людини, 

свободи, демократії, рівності та правової держави. 

 У статті 2 зазначають, що Європейський Союз заснований на цінностях шанування 

людської гідності, свободи, демократії, рівності, правової держави і поваги до прав 

людини, включаючи права осіб, що належать до меншин. Ці цінності є спільними 

для держав-членів у суспільстві, у якому панують плюралізм, толерантність, 

справедливість, солідарність та рівність між жінками та чоловіками, відсутня 

дискримінація. 

 Мета ЄС — відстоювати мир, свої цінності та добробут своїх народів (стаття 3). 

 У статті 13 заявляють, що Європейський Союз має у розпорядженні інституційні 

рамки, метою яких є підтримка його цінностей, дотримання його цілей, служіння його 

інтересам, інтересам його громадян та держав-членів, забезпечення узгодженості, 

ефективності та спадкоємності його політики і діяльності. Установами ЄС є: 

Європейський парламент, Європейська Рада, Рада ЄС, Європейська комісія, Суд 

Європейського Союзу, Європейський центральний банк, Суд аудиторів. 

 
Джерело додаткової інформації:  

http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190skc_002.pdf 
 

 

Європейські цінності  
у повсякденному житті країн ЄС 

 

 виконання політичних, економічних і правових умов, які є обов’язковими для кожної 

держави-члена, у такий спосіб, щоб це сприяло зміцненню країни і спільноти; 

 єдиний / спільний ринок – законодавство підлаштоване під стандарти держав-членів 

ЄС, сумісне з ними; 

 охорона навколишнього середовища - одна з найбільш фінансово вимогливих сфер 

для країн, що прагнуть вступити до ЄС; 

 ефективна боротьба з корупцією – заощаджує величезні кошти, дозволяє 

закріпитися найкращим претендентам, приносить останні ноу-хау, пропонує 

найкращі рішення для країни/регіону; 

 відкрита і справедлива боротьба політичних партій – приносить змагання за 

найкращі ідеї та рішення, чим зміцнює країну; 



Посібник тренера  

  
– 6 – 

 свобода засобів масової інформації – громадяни мають право бути правдиво 

поінформованими, у тому числі про те, що може бути невигідним для представників 

влади; журналісти повинні під тиском відповідальності перед правдою працювати 

без інших умов (тиск керівника, автоцензура;) 

 субсидіарність – я хочу займатись справами, з якими я справляюсь і які належать до 
моєї компетенції, і не хочу позбавитись від них, передавши «вище» або «нижче». 

 

Процес інтеграції – це не одноразова справа. Це поступовий процес як зі сто-
рони країни, що приєднується, так і зі сторони кожної країни-члена ЄС. 

 
Європейська інтеграція: створення єдності між європейськими країнами та 

народами. У рамках Європейського Союзу це означає, що країни об’єднують свої 
ресурси та разом приймають рішення. Це сумісне прийняття рішень відбувається за 
допомогою інституцій ЄС – Парламенту, Ради, Комісії тощо. 

 

Історія європейської інтеграції 
 

Ми повинні побудувати Європу не тільки 
в інтересах вільних націй, але й з метою 
зустріти народи Сходу, які, звільнившись з-під 
гніту, якому вони піддані, попросять нас про 
прийняття та нашу моральну підтримку... Я 
вважаю невід'ємною складовою Європи всіх 
тих, які хочуть приєднатися до нас у ство-
реній Спільноті. Віддаємо шану їхній мужності 
і вірності, а також їхнім стражданням та 
жертвам. 

Роберт Шуман. Декларація , 9.5.1950 
 

 

Основні цілі європейської інтеграції: 
 

 створити зону миру, свободи і стабільності в Європі шляхом співпраці та взаємної 
допомоги; 

 забезпечити стабільний економічний та соціальний розвиток; 

 покращити становище Європи у міжнародному економічному та політичному 
просторі. 
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Історія становлення Європейського Союзу 

 

1951 р. — Париж – Договір про заснування Європейського Об'єднання Вугілля і Сталі 

(ЄОВС); 
1957 р. — Рим – Договір про створення Європейської Економічної спільноти (ЄЕС), 

Договір про створення Європейської спільноти з питань Атомної Енергії 

(ЄВРОАТОМ); 

6 держав, що стали членами-засновниками: Франція, ФРН, Італія, 

Бельгія, Нідерланди, Люксембург; 
1960 р. — Європейська Асоціація Вільної Торгівлі (ЄАВТ): Великобританія, 

Австрія, Данія, Норвегія, Португалія, Швеція, Швейцарія; 
1962 р. — спільна сільськогосподарська політика (підвищення продуктивності, 

достойний рівень життя, стабілізація ринків, доступність продуктів та 

доступні ціни); 
1968 р. — створення Митного Союзу (скасування мита, спільний митний тариф); 
1970 р. — спільна торговельна політика (розвиток світових ринків і скасування 

обмежень у міжнародній торгівлі); 
1981 р. — до Спільноти приєдналася Греція; 
1983 р. — спільна політика риболовлі (ті ж цілі, що і у спільній сільськогосподарській 

політиці, а також квоти та захист аквакультури); 
1986 р. — до Спільноти приєдналася Іспанія тa Португалія; 
1986 р. — підписано Єдиний Європейський Акт (ЄЄА), який модифікував Римські 

Договори і подав програму переходу до 1993 року до єдиного внутрішнього 

ринку; 
1992 р. — Маастрихт – підписано Договір про створення Європейського Союзу, що 

набрав чинності з 1 січня 1995 р. 
1993 р. — створення Європейської Економічної Зони (ЄЕЗ); 
1995 р. — розширення на три країни – Австрію, Фінляндію тa Швецію; 
1997 р. — Амстердамський договір; 
1998 р — спільна валютна політика (запровадження євро); 
2000 р. — Ніццький договір та Хартія основних прав ЄС; 
2004 р. — розширення на десять країн: Кіпр, Мальту, Латвію, Литву, Чехію, 

Словаччину, Словенію, Естонію, Польщу та Угорщину; 
2007 р. — розширення на дві країни — Болгарію та Румунію; 

 

 
У шість етапів членами ЄС на сьогодні стали 27 країн. Приєднатися до них  у 

ближчі роки сподіваються Хорватія, Ісландія, Туреччина. Статус на вступ до ЄС 
отримала Македонія. Як майбутніх кандидатів розглядають Боснію та Герцеговину, 
Косово, Чорногорію та Сербію. 
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Карти розширення ЄС 

 

 
18 квітня 1951 р. 

   

 6 держав, що стали членами‐
засновниками: 
Франція 
Німеччина 
Італія 
Бельгія 
Нідерланди 
Люксембург 
 
 
 
 
 
 

 
1 січня 1973 р. 

   

 Держави‐члени: 
Бельгія 
Франція 
Нідерланди 
Люксембург 
Німеччина 
Італія 
 

 Нові держави‐члени: 
Данія 
Ірландія 
Великобританія. 
 
 

 
1 січня 1981 р. 

   

 Держави‐члени: 
Бельгія 
Данія 
Франція 
Нідерланди 
Ірландія 
Люксембург 
Німеччина 
Великобританія 
Італія 
 

 Держави‐члени: 
Греція.  
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1 січня 1995 р. 

 
 
 

 
 Держави‐члени: 
Бельгія 
Данія 
Франція 
Греція 
Нідерланди 
Ірландія 
Люксембург 
Німеччина 
Португалія 
Великобританія 
Іспанія 
Італія 
 

 Нові держави‐члени: 
Фінляндія 
Австрія 
Швеція. 

 
1 травня 2004 р. 

 

 Держави‐члени: 
Бельгія 
Данія 
Фінляндія 
Франція 
Греція 
Голландія 
Ірландія 
Люксембург 
Німеччина 
Португалія 
Австрія 
Іспанія 
Великобританія 
Швеція 
Італія 
 

 Нові держави‐члени: 
Чехія 
Кіпр 
Естонія 
Латвія 
Литва 
Угорщина 
Мальта 
Польща 
Словаччина 
Словенія 
 

 Країни‐кандидати: 
Болгарія, Румунія і Туреччина 

 
Джерело додаткової інформації:  
http://europa.eu/about-eu/eu-history/2000-2009/index_sk.htm  
Круглашов А. М., Озимок І., Астапенко Т. С., Руссу В. В. Європейська інтеграція на початку 
нового тисячоліття: Довідник / склад. А. М. Круглашов, І. Озимок, Т. С. Астапенко, В. В. Руссу. 
– Ч.1. – Чернівці, 2010. – 212 с. 
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1.2    Політична система Європейського Союзу (ЄС) 

 
Функціонування ЄС ґрунтується на: 

 

 представницькій демократії (громадяни представлені в Європейському Парламенті 
(ЄП), а держави-члени – в Європейській Раді та Раді ЄС); 

 відкритості і прозорості; 
 існуванні великої кількості політичних партій і рухів; 
 діалозі та консультаціях з неурядовим сектором та громадянським суспільством; 
 принципі передачі повноважень (держави-члени ЄС - інституції ЄС, ліміти 

повноважень ЄС); 
 принципі субсидіарності (за винятком галузей, що входять до особливої компетенції 

ЄС, обмежує використання повноважень ЄС, місцевий рівень – регіональний рівень 
– національний рівень – рівень ЄС); 

 принципі пропорційності (тільки в тій мірі, яка необхідна для досягнення цілей ЄС). 
 

ЄС переслідує такі цілі: 
 

 підтримка миру, цінностей і хорошого рівня життя людей, що живуть у ЄС; 
 створення простору свободи, безпеки і правосуддя без внутрішніх кордонів 

з 4 свободами (внутрішній ринок), створення валютного союзу; 
 рівність, згуртованість, солідарність, боротьба з бідністю, соціальною ізоляцією та 

дискримінацією; 
 заохочення культурного та мовного розмаїття. 

 
Розподіл повноважень між ЄС та його державами-членами: 

 

 виключні повноваження ЄС (митний союз, спільна торговельна політика); 
 спільні повноваження (внутрішній ринок, навколишнє середовище чи транспорт) 
 додаткові повноваження (культура, туризм і освіта). 

 
Громадяни ЄС контролюють систему за рахунок: 

 

 виборів до ЄП; 
 представників у національних парламентах; 
 права на подачу скарги Європейському омбудсмену щодо незадовільного 

управління громадськими питаннями з боку інституцій та органів ЄС; 
 права на подачу петиції до ЄП; 
 права подати скаргу до Суду ЄС (наприклад, скарга щодо бездіяльності, позов про 

відшкодування збитків); 
 права подати скаргу Європейському наглядачеві щодо захисту особистих даних; 
 непрямих законодавчих ініціатив (нововведення Лісабонської угоди, більше 1 млн. 

громадян ЄС з багатьох країн-членів ЄС). 
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Контроль системи  
з боку національних парламентів: 

 право на отримання інформації щодо проектів 
законодавчих актів ЄС (Протокол №1 до ДФЄС); 

 контроль за дотриманням принципу 
субсидіарності та пропорційності (Протокол №2 
до ДФЄС, активна участь у законодавчому 
процесі +право подати скаргу до Суду ЄС); 

 політичний моніторинг діяльності Європолу та 
Євроюсту, участь у контрольних механізмах в галузях правосуддя та внутрішніх 
справ; 

 участь у перегляді засновницьких договорів; 
 участь у процесі приєднання нових країн до ЄС; 
 участь у міжпарламентському співробітництві. 
 
Джерело додаткової інформації:  
http://www.parl2011.pl/prezydencja.nsf/lexi/ua_DKUS-8EZAXH/$File/poz_parl_ua.pdf 
 
 

1.3    Договори 

Основоположні Договори: 

Договір про заснування Європейського Об'єднання Вугілля і Сталі – на 
визначений термін (50 років) до 2002 року (Паризький договір); 

Договір про створення Європейської Економічної спільноти (пізніше 
Європейське співтовариство, сьогодні – Європейський Союз), Договір про 
створення Європейської спільноти з питань Атомної Енергії (Римські договори). 

Договір про заснування Європейської Спільноти з Атомної Енергії існує до 
сьогодні; 

 

МААСТРИХТСЬКИЙ ДОГОВІР (1993) 
 

виникнення Європейського Союзу 

увів процедуру спільного ухвалення рішень, загальне посилення повноважень 
 Європейського  Парламенту, 
створив Європейський центральний банк та Європейський Інвестиційний банк. 
Підготовка до Європейського валютного союзу і закладення основ для політич-

ного союзу 
 

АМСТЕРДАМСЬКИЙ ДОГОВІР (1997) 
 

включив Шенгенські acquis до первинного права, 
додав положення про більш тісну співпрацю, 
додав більшої прозорості у прийнятті рішень (розширення спільного прийняття 

рішень). 
додав та змінив нумерацію статей договорів. 
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НІЦЦЬКИЙ ДОГОВІР (2000) 
 

підготував ЄС до прийняття нових країн-членів (велике розширення), 
розширив використання голосування більшістю голосів в Раді, 
реформував судову владу. 
 
Затверджено Хартію основних прав (політичний, не юридичний документ), 

Договір про Конституцію для Європи (підписаний 29 жовтня 2004 року в Римі); 
заблокований з 2005 року невдалим референдумом у Франції та Нідерландах. 

 

ЛІСАБОНСЬКИЙ ДОГОВІР (підписаний 13 грудня 2007) 
(Договір про Європейський Союз (частина 1 Договору)  

та Договір про функціонування Європейського Союзу (частина 2 Договору)) 
 

 визначає загальні положення, що стосуються ЄС, у тому числі із зовнішніх зв’язків; 
 встановлює конкретні цілі політики ЄС, співпрацю з третіми країнами та гуманітарну 

допомогу; 
 вводить ключові зміни внутрішньої і зовнішньої політики, інституційні та правові 

зміни; 
 затверджує розподіл повноважень у ЄС. 

 
Розподіл повноважень в ЄС 

 

Виключні повноваження ЄС (виключна законодавча влада) + укладання міжнарод-
ної угоди (Митний союз, економічна конкуренція, валютна політика для Єврозони, 
збереження морських біологічних ресурсів, спільна торговельна політика) 

Виключні повноваження держав-членів (Союз має тільки право підтримки) (охоро-
на і зміцнення здоров'я людей, промисловість, культура, туризм, освіта, профе-
сійна освіта, молодь та спорт, цивільний захист, адміністративна співпраця) 

Спільні повноваження (на основі принципу субсидіарності)  
(внутрішній ринок, соціальна політика, економічна, соціальна та територіальна 
згуртованість, сільське господарство та рибне господарство (за винятком мор-
ських біологічних ресурсів), охорона навколишнього середовища, захист прав 
споживачів, транспорт, енергетика, простір безпеки і правосуддя, громадське 
здоров'я тощо). 

 

Вплив Лісабонського договору на громадянина Європейського Союзу: 
 

 Можливість громадянської ініціативи (один мільйон громадян має законодавчу 
ініціативу); 

 Більше демократії (зміцнення повноважень Європейського Парламенту); 

 Часткове усунення «демократичного дефіциту»; 
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 Зміцнення становища національних парламентів; 

 Клаузула солідарності (ст. 222 ДФЄС), у випадку критичних ситуацій Захист прав у 
Суді ЄС; 

 Посилення захисту прав людини (Хартія як складова первинного права). 

Вплив Лісабонського договору  
на державу-кандидата на вступ до ЄС: 

 

 Введено можливість виходу з ЄС; 

 Переглянуті механізми для існування ризику серйозного порушення цінностей ЄС 
державою-членом; 

 Голосування «подвійною більшістю» – великий вплив на держави з меншою 
кількістю населення; 

 Зміцнення голосування більшістю голосів – одноголосність майже зникла; 

 Хартія як складова первинного права; 

 Правосуб'єктність Європейського Союзу; 

 Спільна зовнішня політика – більш об’єднаний вихід назовні; 

 Можливість посиленої співпраці в регіональних політиках; 

 Спрощення перегляду засновницьких договорів; 

 Європейська дипломатична служба. 
 
 

ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА СУСІДСТВА 

 

«Ми прагнемо до партнерства між нашими народами, 
яке спрямоване на стимулювання та підтримку розвитку 
міцно укоріненої демократії та економічного процвітання в 
нашому сусідстві. Це в наших спільних інтересах. Країнам-
сусідам надамо кошти на підтримку політичних та еконо-
мічних реформ, які вони хочуть реалізувати, та для при-
скорення темпів їхньої реалізації. Наша підтримка засно-
вана на партнерстві, а не на встановленні умов. Йдеться 
про відносини, засновані на взаємній відповідальності, від 
яких виграють обидві сторони, при чому кожна зі сторін 
буде слідкувати за дотриманням узгоджених цілей і зобо-
в'язань».  

(Кетрін Ештон, травень 2011 р.) 
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Що таке «політика сусідства»? 

 Регулювання відносин із сусідніми країнами для досягнення цілей – покращення 
співпраці у сфері політики і безпеки, у сфері соціально-економічного впливу; 

 Зусилля з недопущення виникнення «ліній розподілу», пропонує вигідні 
(привілейовані) політичні та економічні відносини, у тому числі доступ до 
внутрішнього ринку. 

 

Що містить Європейська політика сусідства? 

 Угоди про вільну торгівлю; 

 Двосторонні угоди в галузі енергетики; 

 Привілейовані візові процедури – підтримка легальної міграції; 

 Покращення простору для підприємницької та інвестиційної діяльності; 

 Підтримка політичних і правових реформ, а також економічних та регулятивних 
реформ; 

 Співробітництво в боротьбі з тероризмом, транскордонною злочинністю, 
незаконною торгівлею наркотиками та людьми (Україна, Білорусія, Молдова, Грузія, 
Вірменія, Азербайджан, Сирія, Ліван, Йорданія, Ізраїль, Палестина, Єгипет, Лівія, 
Туніс, Алжир, Марокко); 

 Плани дій - щорічні доповіді про досягнення; 

 Фінансова підтримка (2007-2013 - 12 млрд. євро); 

 Фінансування проектів у галузі енергетики і навколишнього середовища та 
транспорту (700 млн. євро); 

 Розвиток відновлювальних джерел енергії; 

 Транскордонне співробітництво (особливо через спільні проекти); 

 Посилена співпраця у військових операціях –  наприклад, Алтея в Боснії та 
Герцеговині (Україна); 

 Співпраця у освітній галузі (Програма Еразмус Мундус та ін.) 
 

План дій ЄС – Україна 

 Сфера політики (судова реформа, незалежність і неупереджене та ефективне 
обговорювання, боротьба з корупцією); 

 Сфера економіки, права (ринкова економіка, наближення права до норм ЄС, 
покращення інвестиційного клімату); 

 Структурні реформи; 

 Сталий розвиток; 

 Інші (підтримка економічної конкуренції, оподаткування, мито, державні закупівлі, 
тощо). 
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2.   СПІЛЬНІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ІНСТИТУЦІЇ  
      ТА ЄВРОПЕЙСЬКЕ ГРОМАДЯНСТВО 
 
2.1   Інституції ЄС 

Європейський Парламент, Європейська Рада, Рада Міністрів ЄС, Європейська 
Комісія, Суд ЄС, Європейський центральний банк, Європейський суд 

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ (ЄП): 

 законодавчий орган (законодавча влада); 
 здійснює демократичний контроль та має бюджетні повноваження; 
 затверджує та розпускає склад Європейської Комісії, а також призначає 

Європейського омбудсмена; 
 складається з представників громадян ЄС і організований на основі парламентських 

фракцій, що складаються з політичних партій на рівні ЄС, обирається на період 5 
років (прямі вибори з 1979); 

 місцезнаходження – Страсбург, комітети – Брюссель, Секретаріат – Люксембург 
(Президент + 750 депутатів (із 2014 року –по 6-96 представників, у залежності від 
кількості населення країни, 14 віце-президентів та 20 комітетів). 

 

ЄВРОПЕЙСЬКА РАДА (ЄР): 

 складається з глав держав або урядів держав-членів ЄС + Голова + Голова Євро-
пейської Комісії + Високий представник з питань зовнішньої політики та безпеки; 
скликається 2 рази на півріччя + позачергове засідання; утворена 1974 року; статус 
офіційної інституції ЄС закріплений Лісабонською угодою; резиденція – у Брюсселі; 

 не має законодавчих повноважень; опікується внутрішніми справами та юстицією, 
зовнішньою політикою та конституційними питаннями, питанням головувань та 
позбавлення членства в ЄС, представництвом ЄС назовні; 

 рішення приймаються на основі консенсусу і реалізуються органами ЄС. 
 

РАДА МІНІСТРІВ ЄС (РМ): 

 головний орган ухвалення рішень в ЄС, має законодавчі, бюджетні та координаційні 
повноваження; 

 до складу входять по одному міністрові від кожної країни Союзу. Залежно від 
порядку денного, збираються міністри за профілем (наприклад, Рада із зовнішньої 
політики або Рада з навколишнього середовища, ін.; загалом є 9 конфігурацій Ради); 
резиденція та секретаріат розташовані в Брюсселі; 

 рішення ухвалюються стандартним голосуванням – кваліфікованою (подвійною) 
більшістю (до 31. 10. 2014 – 255 із 345 голосів + 1/2 або 2/3 держав-членів ЄС, які 
представляють 62% населення; з 01.01.2014 р. – 55% або 72% держав-членів ЄС + 
15 держав-членів ЄС, які представляють 65% населення); головування – за 
принципом ротації щопівроку. 
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ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ (ЄК): 
 

 виконавчий орган ЄС, що несе відповідальність за вироблення законодавчих 
ініціатив, реалізацію рішень та дотримання договорів Союзу; 

 керує запровадженням політики Співтовариства; розпоряджається бюджетом; 
підтримує зовнішні відносини; наглядає за дотриманням законів Спільноти, 
розробляє шляхи та перспективу розвитку; “берегиня Договорів”, 

 первинна законодавча ініціатива представництва ЄС на міжнародній арені (укладан-
ня міжнародних договорів), є незалежною від національних урядів; резиденція – у 
Брюсселі, дирекції – у Люксембурзі + представництва (до 31.10.2014 р. – у складі ЄК 
кожна держава-член + 1 комісар + Голова + заступник (Високий представник з 
питань зовнішньої політики та безпеки), з 1.11.2014 р. ЄК формуватиметься із 
кількості членів, що дорівнюватиме 2/3 від кількості країн-членів. 

 

СУД ЄС: 
 

 найвищий суд ЄС, рішення якого не можуть бути 
оскаржені; 

 перевіряє на відповідність договорам документи, 
видані європейськими інституціями та урядами; 
забезпечує єдине тлумачення та застосування 
засновницьких договорів; приймає рішення щодо: 
скарг (держави-члени, інституції ЄС, фізичні та 
юридичні особи), вирішення попереднього питання, в 
інших випадках (наприклад, видача висновків) 

 тлумачить право Спільноти на запит національних 
судів; 

 складається з Суду ЄС, Суду першої інстанції та спеціалізованих судів. До складу 
входять по 1 судді від кожної держави-члена + 8 генеральних адвокатів; резиденція 
суду – у Люксембурзі. 

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК (ЄЦБ): 
 

 спільно з національними центральними банками (НЦБ) держав-членів утворює 
Європейську систему центральних банків, метою якої є підтримання цінової 
стабільності; 

 врегульовує грошову політику країн Єврозони; є незалежною інстанцією, приймає 
власні юридичні акти; має право накладати санкції; статусу інституції ЄС набув з 
моменту дії Лісабонської угоди; 

 внутрішня організаційна структура: Керуюча рада (лише керуючі НЦБ країн-
учасниць ЄС з Єврозони), Виконавчий комітет (Президент, Віце-президент + 4 
члени) + Управлінська рада (керуючі НЦБ усіх країн-членів ЄС ); резиденція – у 
Франкфурті-на-Майні. 
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СУД АУДИТОРІВ (СА): 
 

 незалежна інституція, що перевіряє і законність і правильність доходів і видатків 
згідно з бюджетом ЄС; забезпечує авторитетне фінансове управління 
європейськими структурами; 

 включає по 1 члену від кожної країни-члена ЄС, яких призначає на 6 років Рада ЄС; 
резиденція – у Люксембурзі. 

 

ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ЄС: 
 

 до процесу прийняття рішень залучені різні інституції ЄС, зокрема ЄР, ЄП, РМ, ЄК; 
 основними формами законодавства ЄС є директиви та регуляції; на виконання 

директив країнам-членам надається 1-2 роки, регуляції ж підлягають негайному 
виконанню; 

 звичний законодавчий процес: ЄП + РМ, 3 читання, мирові угоди, консультування, 
доопрацювання, погодження; 

 порядок і процедура прийняття рішень докладно викладені в основних договорах 
ЄС; за Лісабонською угодою більшість законів приймається за процедурою 
спільного рішення. 

 

Джерело додаткової інформації:  

Як працює Європейський Союз. Довідник інституцій ЄС. 

eeas.europa.eu/delegations/ukraine/.../how_eu_works_2011_uk.pd f  

http://ec.europa.eu/delegations/ukraine/more_info/virtual_library 
 
 

2.2    Громадянство ЄС 

Запроваджене Маастрихтським договором як засіб захисту прав та інтересів 

громадян держав-членів. Зміст інституту розкривається в Договорі про Європейське 

співтовариство (ст.17 – 21). Громадянство Союзу доповнює, але не змінює 

національне громадянство. Громадяни ЄС мають право: 

 
 вільно пересуватися та проживати на території будь-якої держави-члена ЄС; 

 брати участь у виборах до ЄП; 

 звертатися до будь-якого інституту Співтовариства й отримувати відповідь; 

 подавати петиції до ЄП з питань, що його безпосередньо стосуються; 

 подавати скарги до Омбудсмена на порушення в діяльності інститутів чи органів 

 Європейського співтовариства; 

 дипломатичного захисту на території будь-якої держави-члена ЄС. 
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3.   ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ  
      ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В ЄВРОПІ 
 
3.1    Основні свободи 

 
Реалізація економічного простору без внутрішніх кордонів: 
 Вільне пересування осіб; 
 Вільний рух товарів; 
 Вільний рух капіталу; 
 Вільний рух послуг; 
 + вільний рух знань (освічене суспільство) - 5 свобода. 
 
 

ВІЛЬНЕ ПЕРЕСУВАННЯ ОСІБ  
у рамках будь-якої держави-члена ЄС: 

 право на облаштування; 
 право на працю, проживання, навчання; 
 право на придбання власності, на успадкування, отримання соціальної допомоги 

тощо. 
Це відноситься як до фізичних, так і до юридичних осіб. Обмеження – охорона 
громадського порядку, громадської безпеки та громадського здоров'я. 

 + зайнятість у державному управлінні. 
 * Директива 2004/38/ЕС про право громадян ЄС та членів їх сімей вільно в'їжджати 

та перебувати в країнах-членах ЄС; 
 * «правило переваги» у сфері зайнятості – громадянин держави-члена, громадянин 

ЄС, Європейського економічного простору, громадянин третьої країни; 
 * Перехідні положення Договорів про приєднання; 
 * Рішення у справі Босмана, Баумбаста. 
 

 
ВІЛЬНИЙ РУХ ТОВАРІВ: 

 

 рух промислової і сільськогосподарської продукції між державами-членами; 
 принцип взаємного визнання продукції (товар, що продається на території однієї 

держави, може бути проданий також і в інших країнах); 
 споживачі можуть придбати товар у будь-якому місці і довезти його назад у свої 

рідні країни без обмежень; 

Передумовою було створення Митного союзу, скасування кількісних обмежень на 

імпорт та експорт, заборона податкової дискримінації при імпорті та експорті, адапта-

ція державних монополій комерційного характеру, регулювання державної допомоги 

(заборона пільг для вітчизняних виробників тощо). 
 Рішення у справі “Dassonville”,“Cassis de Dijon” 
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Винятки: 

 суспільна мораль (наприклад, порнографія); 
 громадський порядок; 
 державна безпека; 
 охорона життя і здоров'я людей та тварин, охорона рослин; 
 захист національних культурних багатств, що мають художню, історичну або 

архітектурну  цінність; 
 захист промислової та комерційної власності. 
 

 
ВІЛЬНЕ ПЕРЕСУВАННЯ ПОСЛУГ: 

 

 суб’єкт підприємницької діяльності ЄС може надавати послуги, здійснювати 
економічну діяльність на території держави-члена ЄС, іншій ніж держава його 
походження; 

 надання послуг у рамках вільних професій та ремісничої діяльності; 
 фінансові послуги; 
 транспортні послуги; 
 новітні технології (телебачення, мобільні телефони); 
 доручення державних замовлень (державні забезпечення); 
 взаємне визнання кваліфікацій; 
 Торгова компанія; 
 Європейське товариство, Європейське кооперативне товариство; 
 Торгова компанія з резиденцією в одній державі-члені може засновувати «дочірні 

компанії» в інших державах-членах ЄС. 
 
Виникають питання, пов'язані з вибором «більш дружніх» законів та судової систе-

ми (наприклад, рішення у справі Daily Mail). 
 

Винятки: 

 послуги, що надаються у зв’язку зі здійсненням державної влади або пов'язані з 
громадською безпекою чи здоров’ям; 

 кваліфікаційні умови та особливі правила для виконання певних професій. 
 
 

ВІЛЬНИЙ РУХ КАПІТАЛУ: 
 

 можливість розміщувати капітал там, де існують найбільш вигідні умови 
 безперешкодне ввезення чи вивезення валюти; 
 вільний рух платежів , 
 вільний рух капіталу у вужчому сенсі слова (інвестиції). 

 
Можливість обмеження по відношенню до третьої країни, як результат політичних 

заходів Союзу стосовно цієї країни (наприклад, до Білорусії). 
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Переваги: 

 громадянин має вільний доступ до фінансових послуг (депозити, позики та ін.); 
 банки, які можуть займатись діяльністю в одній державі-члені, можуть надавати 

послуги по всій території ЄС, відтак – зростання конкуренції; 
 спільний ринок страхування; 
 ліквідація валютних обмежень; 
 введення єдиної валюти (не є обов'язковою вимогою), вільний рух валюти. 
 

Недоліки: 

 необхідні заходи для уникнення багаторазового оподаткування та, навпаки, 
проти ухилення від сплати податків; заходи по боротьбі з відмиванням грошей. 
 
 

3.2    Шенген 

Шенгенська угода «Про скасування паспортного митного контролю між країнами 

Європейського Союзу» (підписана 14.06.1985 р. Бельгією, Нідерландами, Люксембур-

гом, Францією, Німеччиною, Португалією та Іспанією набула чинності 26.03.1995 р). 
 

         
 

На сьогодні до неї долучилися інші країни ЄС (разом – 25 країн, у 2012 р. 
планується приєднання Болгарії та Румунії). Країни-підписанти утворюють 
шенгенську зону. 

До укладення Амстердамського договору діяла на багатосторонній основі поруч з 
європейським правом. Амстердамський договір за допомогою так званого Шенген-
ського протоколу включив її до інституційних та правових рамок ЄС. 

Лісабонський договір, підтверджує особливий характер Шенгенських acquis 
(Протокол 19; ст. 77 Договір про функціонування ЄС). 

 
Амстердамський договір з 1997 р. включив Шенгенські угоди до Першого 

стовпа. 
Розширення ЄС пов'язане з Шенгенським правом. 
Кожна держава, яка приєднується, повинна зобов'язатись, що прийме 

Шенгенський acquis – без винятку. 
Договори приєднання завжди містять список Шенгенських acquis, який держава, 

що приєднується, повинна прийняти до моменту вступу до ЄС та список, який повин-
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на прийняти до моменту вступу в Шенгенську зону. Приєднатися може тільки після 
ретельної підготовки та оцінки, які створена комісія подає звітом. 

Членство в Шенгенській зоні є безперервний процес – регулярні повторні 
евалюаційні перевірки. На сьогодні є проблеми в деяких державах-членів, 
наприклад, Данії. 

Перевірка на внутрішніх кордонах не одне й те ж, що спостереження на 
кордонах –  перевірка була скасована, спостереження – ні. 

Деякі країни мають особливий статус у Шенгенській зоні (наприклад, Великобри-
танія або Північна Ірландія) – клаузули opt in, opt out. 

До Шенгенської зони входять Норвегія, Ліхтенштейн, Ісландія, Швейцарія, які не 
є членами ЄС 

 
Шенгенська зона: 

 

– зона безпеки, взаємної довіри і співпраці між державами-членами; 

– свобода пересування через внутрішні кордони; 

– відсутність контролю на внутрішніх кордонах, однак не самих кордонів. 
 

Зовнішні кордони: 
 

Гармонізація здійснення прикордон-

ного контролю на зовнішніх кордонах 

закріплена «Шенгенським кодексом про 

кордони» (15.03. 2006 р., постанова 

562/2006). 

Зовнішні межі повинні перетинатися 

тільки на прикордонних пропускних 

пунктах та в години роботи. 

 
 

 
Умови в'їзду: 

 
 дійсний проїзний документ; 

 дійсна віза, якщо потрібно (Постанова 539/2001); 

 Мета поїздки + достатнє фінансове забезпечення; 

 особа без запису в SIS чи національній базі даних; 

 особа не становить загрозу для громадського порядку, охорони здоров'я, безпеки, 
міжнародних відносин 
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Шенгенська віза: 

 

Дає право вільно пересуватися усіма країнами Шенгенської угоди без 
внутрішнього паспортного контролю. 

Віза може бути виданою будь-якою країною-членом Шенгенської угоди, є дійсною 
на території усіх країн Шенгенської угоди. Єдине обмеження – «правило першого 
в’їзду».  

 
За отриманням візи можна звертатися: 

 до дипломатичних місій, консульств за кордоном; 
 на прикордонному пункті пропуску (гуманітарні причини). 
 

До заявки-анкети на одержання візи додаються: 
 проїзний документ; 
 кольорові фото; 
 документ, що підтверджує мету поїздки; 
 документ, що підтверджує фінансове забезпечення 
 документ про медичне страхування; 
 інші документи, які демонструють намір залишити країну, в яку виїжджатиме; 
 консульський збір; 
 на прохання консульських служб потрібно з'явитися на співбесіду. 
 

Типи віз: національні, транзитні, "LTV віза". 
 

 

Співпраця в галузі правосуддя та поліції: 

 Шенгенська інформаційна система (зниклі особи і речі, які перебувають у розшуку); 
 Прюмський договір; 
 Європейський ордер на арешт; 
 Спільна боротьба з організованою злочинністю; 
 Європол, Євроюст; 
 Спільне переслідування; 
 Навчання співробітників поліції, прокурорів і суддів; 
 Об'єднана боротьба з корупцією. 
 
 

Аеропорти – повітряні кордони 

У більшості випадків необхідна реконструкція інтер'єрів, відмежування подорожу-
ючих по шенгенській зоні та за шенгенським простором. 

 
– Безпека території аеропорту. 
– Детекторні центри для здійснення контролю. 
– Нова камерна система безпеки. 
– Реконструкція злітної смуги . 
– Навчання співробітників. 
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Шенгенська інформаційна система – 

«мозок» Шенгенської зони (найбільша європейська база даних поліції). Містить 
наступні дані, зокрема: 
 про осіб, які перебувають у розшуку через їх арешт, або на них був виданий ордер 

на арешт, осіб, які підлягають попередньому ув'язненню; 
 про осіб, яким має бути відмовлено у в'їзді; 
 про осіб, зниклих без вісти, осіб, які повинні бути під наглядом поліції з причини 

власної охорони; 
 про осіб, чиє перебування встановлюється для цілей кримінального процесу; 
 про загублені та викрадені предмети (включаючи транспортні засоби, зброю, 

банкноти тощо). 
 

Політика конфіденційності: 

 стосується обробки персональних даних у будь-якій базі даних поліції та інших 
базах даних; 

 базується на принципах правильності, законності і цілепокладання; 
 задовольняє право кожної особи: 

– подати запит на отримання інформації про те, чи знаходяться дані про неї в 
SIS, а у випадку, якщо відбулася їх обробка, право на видалення цих даних (Шенген 
(ст. 109 Угоди); 

– право на захист у разі можливої «підміни ідентичності» або «крадіжки ідентич-
ності»; 

– право звернутися безпосередньо до незалежного органу, який спеціалізується 
на захисті особистих даних. 
 
 

3.3    Економічний і валютний союз 

 

Основні поняття: 

Валюта – 
 грошово-кредитна система, що діє на території певної держави та регулюється 

законом; 
 вид грошових знаків (паперова валюта); 
 грошова одиниця країни (українська гривня.) 
 
Валютна система – 

порядок емісії грошей та грошового обігу, дійсний у певній країні, що регулюється 
законодавством 
 
Міжнародна валютна система – 
 впорядковані міжнародні фінансові відносини, що уможливлюють міжнародний 

платіжний обіг, тобто рух грошей між державами; 
 забезпечує ефективність міжнародної торгівлі товарами і послугами і слугує 

досягненню обопільної вигоди учасників зовнішньоекономічної діяльності. 
 Основне питання: Як визначити валютні курси? 
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Валютний союз: 
 
 система, у якій валютну політику, включаючи визначення інструментів, процедур та 

досягнення мети, забезпечує спільний центральний банк; 
 основний платіжний засіб: 
 поряд із національною валютою в обігу також іноземна валюта однієї з країн-членів 

або 
 єдина валюта (новостворена валюта). 
 
Валютні союзи в минулому: 
 
Латинський монетний союз 
 1865 – 1914 рр.; 
 Франція, Швейцарія, Бельгія та Італія; 
 монети з дорогоцінних металів, як єдина "валюта"; 
 Монетарний союз у рамках Німецької імперії; 
 1871 - 1914 рр.; 
 єдиний центральний банк; 
 єдина валюта. 
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Валютні союзи в сучасності: 
 
Західний карибський валютний союз 
 валюта: західний карибський долар + національні валюти в готівковому обігу. 
 Західноафриканський валютний союз 
 з 1962 р. 
 валюта: Франк Африканського фінансового союзу (Communauté Financiére 

Africaine/CFA = франк). 
 Сполучені Штати Америки. 
 

Розвиток міжнародних валютних систем у 20-му столітті: 

 до1914 р. - система золотого стандарту; 
 міжвоєнний період – відновлення золотого стандарту у модифікованій формі; 
 1944 – 1971 рр. - Бреттон-Вудська валютна система; 
 1976 р. –  Кінгстонська валютна система 
 
Перші кроки в Європі: 
 
 1970 - доповідь Вернера; 
 ЕВС в три етапи до 1980 р.; 
 «Валютна змія»; 
 Крах Бреттон-Вудської системи = кінець плану; 
 1979 р. – Європейська валютна система; 
 ЕКЮ (європейська валютна одиниця/european currency unit); 
 Механізм валютних курсів – ERM (exchange rates mechanism). 

 
Доповідь Делора: 
 
 квітень 1989; 
 план створення економічного і валютного союзу в три етапи; 
 Завершення формування внутрішнього ринку, усунення перепон 
 
Конвергенційні критерії: 
 
 Заснування ЄВІ, як попередника ЄЦБ, досягнення економічної конвергенції країн, 

підготовка до введення євро; 
 ліквідація коливань курсів валют, створення ЄЦБ і ЄСЦБ, перехід на євро. 
 
Фіскальні критерії (2): 
 
 критерій дефіциту державного бюджету : цей дефіцит за останній рік до проведення 

оцінки не повинен перевищувати 3% ВВП; 
 критерій сукупного державного боргу: державний борг не повинен перевищувати 

60% від ВВП. 
 Монетарні критерії (3): 
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 критерій інфляції: рівень інфляції в країні за останні 12 місяців не повинен 
перевищувати межу середнього показника трьох країн ЄС з найнижчою ставкою 
інфляції більше ніж на 1,5%; 

 критерій розміру довгострокових процентних ставок: розмір довгострокових 
процентних ставок може бути тільки на 2% вищим, ніж середнє число 
довгострокових процентних ставок трьох країн ЄС з найнижчою інфляцією; 

 критерій стабільності валюти: дотримання меж валютного коридору на період двох 
років до вступу у валютний союз і заборона односторонньої девальвації. 

 
Етапи реалізації ЕВС: 
 
1. 
 
 01.06.1990 р. – 31.12.1993 р.; 
 завершення формування спільного ринку; 
 координація бюджетної політики; 
 правове врегулювання - Договір про Європейський Союз (Маастрихтський договір). 
 
2. 
 
 01.01.1994 р. – 31.12.1998 р.; 
 створення Європейського валютного інституту (попередник ЄЦБ); 
 затвердження назви "євро"; 
 механізм обмінних курсів ERM II; 
 оцінка «учасників» та підготовка до переходу на євро в 11 країнах (з дванадцяти); 
 01.06.1998 –  заснування ЄЦБ, розпад ЄВІ; 
 підготовка до фіксації валютних курсів. 
 
3. 
 
 01.01.1999 р. 
 безповоротне встановлення валютних курсів; 
 обмін ЕКЮ на євро у співвідношенні 1:1; 
 введення євро в безготівкових розрахунках; 
 (2001 р. – Греція задовільнила критерії і стала 12 країною Єврозони) 
 01.01.2002 р. –  введення євро у готівковий обіг. 
 
4 (після завершення формування ЕВС). 
 
 Країни з «opt-out» (“правом на неучасть”)(виняток – Велика Британія, Данія); 
 країни «pre-ins» (перейдуть на євро пізніше); 
 стратегії запровадження євро для нових країн: 

– «мадридський сценарій» / «поступовий перехід» 
– «Великий вибух» / «big bang» 
– «уповільнений великий вибух». 
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Перехід до валютного союзу і введення євро відкривають великі можливості 

перед інвесторами, виробниками, споживачами. Основні переваги зводяться до 
наступного: 
 
 переваги для економіки Євросоюзу в цілому; 

 переваги для бізнесу; 

 переваги для інвесторів і фінансового ринку; 

 вплив на банківський сектор. 

 Переваги для споживачів. 
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4.   ЄВРОПА В ШКОЛІ 
 
До цілей країн, асоційованих в ЄС, належить покращення умов життя та праці на-

селення ЄС, стійкий розвиток, конкурентоспроможна економіка1. До здійснення цих 
цілей веде одна з найважливіших доріг через освіту. Зокрема, за допомогою безпе-
рервної освіти, яка повинна сприяти розвитку Європейського Співтовариства як су-
спільства знань. Для підтримки освіти Європейська Комісія включила свої ініціативи в 
галузі освіти до кількох програм, які пропонують різні варіанти підтримки освіти для 
зацікавлених з різних країн ЄС, Європи, або ж з усього світу. 

 

4.1    Європа як єдиний простір 

 

Молодь у дії 

 
 
http://yia.org.ua/ 
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm 
 

Програма «Молодь у дії» – це нова молодіжна 
програма Європейського Союзу, яка надає можли-
вості міжнародної співпраці для молоді країн 
Європи, у тому числі й України. За підтримки Про-
грами «Молодь у дії» молоді люди можуть брати участь у молодіжних обмінах та між-
народній волонтерській діяльності. Молодіжні лідери, працівники організацій та інсти-
туцій, які працюють з молоддю, мають можливість підвищувати свій професійний рі-
вень на тренінгах та інших заходах, спрямованих на налагодження партнерства, під-
вищення якості реалізованих проектів та поглиблення своїх знань у різних сферах 
молодіжної роботи. 

 
 

Основними пріоритетами Програми «Молодь у дії» є: 
 
 Європейське громадянство – дати молодим людям можливість усвідомити, що вони 

є європейськими громадянами і дати їм можливості розмірковувати на європейську 
тематику; 

 Участь молодих людей - активна участь молодих людей у громадському житті їхньої 
громади і підтримка різних форм навчання; 

                                                            
1 Метою Союзу є ствердження миру, своїх цінностей та добробуту своїх народів. Союз 

створює внутрішній ринок. Діяльність ЄС спрямована на забезпечення сталого розвитку 
Європи на основі збалансованого економічного зростання та цінової стабільності, на 
створення соціальної ринкової економіки з високою конкурентоспроможністю, що спрямоване 
на забезпечення повної зайнятості та соціального прогресу, а також спрямована на високий 
рівень охорони навколишнього середовища та поліпшення його якості. ЄС підтримує 
науково-технічний прогрес (Лісабонський договір, стаття 3). 
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 Залучення молодих людей з обмеженими можливостями – участь молодих людей з 
менш привілейованих освітніх, соціально-економічних, культурних чи географічних 
середовищ; 

 Культурне розмаїття – сприяння спільній діяльності серед молодих людей з різних 
культурних, етнічних чи релігійних громад, маючи на меті розвиток міжкультурного 
навчання. Це означає, що молоді люди, учасники Програми, під час розробки і 
реалізації проектів, усвідомлять відмінності між цінностями, що сприятиме 
взаєморозумінню і недопущенню дискримінації. Крім того, використання методів 
міжкультурного навчання надає змогу всім учасникам проектів в рівній мірі 
долучатися до заходів у рамках Програми. 

 Програма «Молодь у дії» робить суттєвий вклад у набуття компетентності і є 
ключовим інструментом, що забезпечує молодим людям можливості для 
неформального і неофіційного навчання європейського виміру. 

 Неформальне навчання – це навчання, яке відбувається поза формальних 
навчальних основ. Воно ретельно сплановано таким чином, щоб розвивати 
особистісні, соціальні та професійні навички учасників. До заходів неформального 
навчання молоді люди залучаються на добровільній основі. 

 Неофіційне навчання відноситься до навчання через повсякденну діяльність на 
роботі, у сімейному житті, під час дозвілля, тобто здійснюється через практику. У 
молодіжному секторі неофіційне навчання відбувається в ході молодіжних заходів, 
ініціатив, під час дозвілля з групою однолітків, під час волонтерської діяльності. 

 

Неформальне та неофіційне навчання має на меті: 

 

 сприяти активному громадянству молоді загалом і європейському громадянству 
зокрема; 

 розвивати солідарність і толерантність між молодими людьми, особливо для 
зміцнення соціального зв’язку в Європейському Союзі; 

 посилювати взаєморозуміння між молодими людьми з різних країн; 
 сприяти розвитку якісних систем підтримки молодіжної діяльності і життєздатності 

громадських організацій у молодіжній сфері; 
 поширювати європейську співпрацю в молодіжній сфері. 

 

Неформальні та неофіційні навчальні заходи в рамках програми «Молодь у дії» є 

доповненням до системи формальної освіти. Характерним для них є партиципацій-

ний підхід, спрямований на тих, хто навчається. Навчальні заходи проводяться на 

добровільній основі і тісно пов'язані з потребами, прагненнями та інтересами молоді. 

Такі заходи особливо важливі для молодих людей з обмеженими можливостями, 

оскільки забезпечують їм додаткове джерело знань, відтак - відкривають вікно у світ 

формальної освіти. 
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Проекти, які підтримує програма «Молодь у дії», повинні відповідати принципам 

неформальної освіти, зокрема: 

 

 навчання в рамках неформальної освіти є цілеспрямоване і добровільне; 
 неформальне навчання відбувається в різних умовах і ситуаціях, у яких навчання не 

обов'язково є єдиним або основним видом діяльності; 
 акції можуть бути забезпечені професійними педагогами (наприклад, тренерами 

/молодіжними працівниками) або добровольцями (наприклад, молодіжними 
керівниками або тренерами); 

 усі заходи є спланованими, але рідко структуровані відповідно до умовних ритмів 
або навчальних програм; 

 акції зазвичай розраховані на певні цільові групи; документують навчання 
особливим, орієнтованим на певний напрям, способом. 

 

Повноправні заявники для участі у Програмі: 

 

 молоді люди 13-30 років; 
 молодіжні працівники / молодіжні лідери; 
 молодіжні організації; 
 менеджери проектів у сфері молоді та неформальної освіти; 
 інші неприбуткові організації, асоціації та структури. 
 
Країни заявників наведені на карті, що подається нижче. 
 
 
 
Більше інформації ви можете знайти на веб сторінці 
http://www.salto-youth.net/rc/eeca/languages/wozmozhnosti/ 
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  Країни Європейського Союзу 

  Країни‐кандидати на вступ до ЄС 

  Країни‐учасниці ЕФТА чи Європейського економічного простору 

  Країни східного партнерства 

  Південно‐Східна Європа 

  Середземноморські та Близькосхідні Партнерські  

  Росія 

 

Для співпраці з молоддю з партнерських країн, у тому числі України, від-
криті три види діяльності: 

 Європейська волонтерська служба (Акція 2) 
 Молодь у світі (Акція 3). Молодіжні обміни (Акція 3.1.1) 
 Тренінги та мережеві проекти  (Акція 3.1.2.) 
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Акція 2 – Європейська волонтерська служба 

 
Наміром Європейської волонтерської служби є підтримка участі молодих людей у 

різних формах волонтерської діяльності в іншій країні на термін до 12 місяців у межах 
і за межами Європейського Союзу. Ця акція дозволяє молодим людям взяти участь 
індивідуально або групою в некомерційних, неоплачуваних заходах. Крім того, що 
добровольці допоможуть місцевим громадам, вони здобудуть нові навички і нові 
знання з іншої культури та мови. Проект Європейської волонтерської служби може 
зосереджуватись на різних темах і сферах: культура, молодь, спорт, соціальне забез-
печення, культурна спадщина, мистецтво, цивільна оборона, навколишнє середови-
ще, співробітництво з метою розвитку та інше. 
 
Детальну інформацію шукайте на веб-сторінках: 

www.salto-youth.net/rc/eeca/languages/wozmozhnosti/rus_akcja2/ 

www.salto-youth.net/rc/eeca/about/ 

 
Акція 3 – Молодь у світі 

 

Підакція 3.1.1 – Співпраця з сусідніми країнами Європейського Союзу – спрямова-
на на розвиток взаєморозуміння і, водночас, допомогу в створенні системи підтримки 
молодіжних заходів. Акція підтримує молодіжні обміни з сусідніми країнами-партне-
рами  та фахову підготовку і розбудови мережі з сусідніми країнами-партнерами. 
 
Для отримання додаткової інформації відвідайте  

http://www.salto-youth.net/rc/eeca/languages/wozmozhnosti/rus_akcja3.1/ 

 
Youthpass 
 Будь-яка молода людина, що візьме участь у проекті, підтримуваному програмою 

«Молодь у дії» в рамках акції 1.1, Акції 1.2, Акції 3.1 (Молодіжні обміни та Освітня 
діяльність), Акції 2 і Акції 4.3 (Освітня діяльність) має право отримати сертифікат 
Youthpass, в якому описуються та підтверджуються знання та досвід, набуті в ході 
реалізації проекту в рамках неформального і неофіційного навчання. 

 Видача сертифіката Youthpass підтримує освітній процес у рамках проектів «Молодь 
в дії» і підвищує якість проектів. 

 Повну необхідну інформацію можна знайти на Youthpass Провіднику, доступному за 
адресою: www.youthpass.eu. 

 Сертифікатом Youthpass Європейська Комісії доводить, що досвід, накопичений в 
ході програми «Молодь у дії», визнається як освітній досвід, отриманий в ході 
неформального та неофіційного навчання. Youthpass може принести велику користь 
для майбутнього навчання та професійного розвитку учасників. 

 
Провідник по програмі «Молодь у дії» 

www.iuventa.sk/files/sprievodca%20programom_2012_sj.pdf 
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До структур, які забезпечують реалізацію та фаховість програми «Молодь у дії», 
серед інших програм, належать: 

 
Інформаційні центри SALTO 
 

Інформаційно-освітні центри SALTO (Support for Advanced Learning and Training 
Opportunities /Підтримка розширеного навчання та професійної підготовки) забезпе-
чують підготовку і надають можливості для співпраці з метою підвищення якості та 
визнання неформального навчання. Програму підтримують декілька центрів SALTO 
(наприклад, Культурне розмаїття, Соціальна інтеграція, Навчання та Співпраця, інші). 
 Центр SALTO Східна Європа та Кавказ, EECA (SALTO Youth RC Eastern Europe and 

Caucasus), розташований у Польщі та забезпечує підтримку співпраці між 
Програмними та сусідніми країнами-партнерами зі Східної Європи і Кавказу в 
рамках програми «Молодь у дії». 

  
http://www.salto-youth.net/rc/eeca/languages/wozmozhnosti/rus_salto/ 

 
 

 
 

www.salto-youth.net/rc/eeca/easternwindow 
 
Eurodesk 

Європейська інформаційна мережа, що функціонує в 33 європейських країнах. 
Через Європейський молодіжний портал надає інформаційні послуги щодо: 

 
 програми «Молодь у дії»; 
 заходів для молоді за кордоном (навчання, робота, подорожування, проживання, 

волонтерство); 
 актуальних подій в країнах-учасницях. 

Інформація надається безкоштовно, телефоном, на письмовий запит або запит 
електронною поштою. 

 
Більше інформації – на веб сторінках: 

 www.iuventa.sk/sk/Eurodesk/Home.alej та www.eurodesk.org/. 
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Еразмус Мундус/Erasmus Mundus 

 
Освітня програма ЄС, спрямована на активізацію між-

народного співробітництва та підвищення мобільності се-
ред студентів, викладачів, науковців європейських універ-
ситетів та вищих навчальних закладів третіх країнах на 
всіх континентах. Намагаючись перетворити ЄС на світо-
вого лідера в освіті, а європейські університети – на осе-
редки знань і центри інновацій, програма Еразмус Мундус 
також ставить за мету сприяння взаєморозумінню між 
людьми, активізацію міжкультурного діалогу. 

Програма Еразмус Мундус була започаткована Євро-
пейським Союзом у 2004 році для країн, які не входять до ЄС. Студенти старших кур-
сів і науковці з різних країн, включаючи Україну, мають змогу отримувати стипендії від 
ЄС для продовження навчання або проведення наукових досліджень у країнах ЄС. 
  
Програма є відкритою: 
 для вищих навчальних закладів; 
 організацій та установ, діяльність яких пов’язана з вищою освітою, науковими 

дослідженнями; 
 студентів, докторантів, викладачів, наукових співробітників і працівників вищих 

навчальних закладів (викладацького та адміністративного складу). 
 
Фінансова підтримка у рамках Еразмус Мундус надається для: 
 спільних європейських курсів магістрів та докторантів (у тому числі стипендії); 
 партнерства з вищими навчальними закладами з країн, що не є членами ЄС (у тому 

числі стипендії для студентів та науково-педагогічних працівників); 
 проектів з просування європейської вищої освіти. 
 
Програма відкрита для всіх країн світу. 
 
Отримати додаткову інформацію можна на наступних сторінках: 
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/projects/youth/erasmus_mundus_uk.htm 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus; 
 

Темпус/Tempus 

Програма Темпус – освітня програма Європейського Союзу, 
яка підтримує модернізацію системи вищої освіти та створює про-
стір для співпраці в країнах-партнерах ЄС через університетські 
проекти. 

В основі програми – усвідомлення важливої ролі вищих на-
вчальних закладів у процесі соціального, економічного та культур-
ного розвитку. Саме вони є джерелами спеціальних знань, люд-

ських ресурсів і центрами підготовки нової генерації лідерів. 
Програма Темпус заснована в 1990 році для максимально збалансованого співро-

бітництва та вдосконалення систем вищої освіти в державах-членах ЄС і країн-парт-
нерів, та охоплює сьогодні  загалом 27 країн: на Західних Балканах, у Східній Європі, 
Центральній Азії, Північній Африці та на Ближньому Сході. Україна приєдналася до 
програми Темпус у квітні 1993 році. 
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Програма Темпус фінансує міжуніверситетську співпрацю в сфері розробки та 
вдосконалення навчальних програм, управління вищими навчальними закладами, 
взаємодії науковців та громадянського суспільства, партнерство освіти і бізнесу, а 
також структурні реформи в сфері вищої освіти. 

 
Tempus підтримує спільні проекти, засновані на багатосторонньому партнерстві 

між установами вищої освіти ЄС та країн-партнерів, зокрема у галузі: 
 

 розробки, модернізації і впровадження нових навчальних планів, 
 запровадження інноваційних методів навчання; 
 підготовки навчальних матеріалів; 
 розвитку культури визначення якості освіти; 
 модернізації менеджменту установ вищої освіти. 
 

Програма щорічна конкурсна. 
 
Додаткову інформацію можна отримати на сторінках: 
www.tempus.org.ua або http://eacea.ec.europa.eu/tempus/programme/about_tempus_en.php 
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/tools/documents/issue_4_eastern_europe.pdf 
 
 

4.2    Європа як Європейський Союз 

 
Програми для членів Європейського Союзу, Європейського економічного 

простору та країн-кандидатів 
 

Програма безперервного навчання 

 

Для пропагування безперервного навчан-
ня Європейська Комісія зібрала всі свої іні-
ціативи у галузі освіти та фахової підготовки 
під одним дахом – LLP (Lifelong Learning Pro-
grammer). Ця комплексна програма інтеграції 
різних освітніх і навчальних ініціатив дозволяє 

людям на кожному етапі життя, з дитинства до старості, використати конструктивні 
можливості навчання у всій Європі. Вона складається з чотирьох підпрограм: 

 
 Comenius (освіта в дошкільних закладах, початкових і середніх школах). Програ-
ма спрямована на підвищення якості шкільної освіти, зміцнення в ній європейського 
виміру і заохочення до мобільності, вивчення мов і більшої інтеграції на основі обміну 
і співробітництва між школами в різних країнах. 
 
 Erasmus (вища освіта). Метою програми є сприяння загальноєвропейському підходу 
до вищої освіти, надання можливості студентам отримати досвід інших країн і культур, 
сприяти зростанню кількості проєвропейських однодумців, гнучкості і мобільності 
робочої сили, підвищенню конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу Європи. 
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 Leonardo da Vinci (професійна освіта і професійна підготовка, за винятком вищої 
освіти). Цілі програми спрямовані на надання можливості громадянам Європи набути 
нові навички, знання, кваліфікацію та її визнання за кордоном, збільшити їх шанси на 
працевлаштування в умовах нестабільності ринків праці. Програма також підтримує 
нововведення в системі та практиці професійної освіти і підготовки. 
 
 Grundtvig (освіта дорослих). Програма надає можливості для розширення знань, 
навичок, умінь серед дорослого населення та пропонує додаткові шанси тій категорії 
дорослих, які покинули школу занадто рано. Допомагає також у вирішенні завдань та 
проблем значної кількості старіючого населення європейського суспільства. 
 

Право скористатися програмами LLP мають 27 держав-членів ЄС, можливість 
користатися програмами мають також Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Туреччина. 
Хорватія, Македонія та Швейцарська Конфедерація. 

 

Джерело: http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/what_sk.pdf 
 

Зважаючи на те, що цільовою групою проекту «Європа в школі» є вчителів серед-
ніх або ж початкових шкіл, окремо зупинимося на Програмі «Comenius», названій на 
честь відомого педагога і просвітителя Яна Амоса Коменського (1592-1670). 

 

Основні цілі Програми «Comenius»: 

 допомогти учням і педагогам краще орієнтуватися в європейській культурі, мовах та 
стандартах; 

 сприяти міжкультурному порозумінню представників різних національностей; 
 сформувати у молодого покоління готовність навчатися впродовж життя; 
 розвинути навики ефективного використання інформації. 
 
Програма «Comenius» спрямована на вдосконалення шкільної освіти за рахунок: 
1. Розвитку партнерських відносин між школами і підвищення мобільності учнів: 
 заходи для учнів, студентів та вчителів/викладачів, у тому числі супровідні заходи 

(наприклад, підготовчі візити); 
 багатосторонні і двосторонні, регіональні партнерські угоди. 
2. Підвищення кваліфікації вчителів/викладачів за кордонами країни проживання: 
 асистентська практика майбутніх вчителів від 3 до 10 місяців в приймаючій школі; 
 практична фахова підготовка вчителів у навчальних закладах інших країн 
3. Розвитку різновекторних проектів, що включають підвищення кваліфікації 
вчителів/викладачів, удосконалення навчальних програм, методичних рекомендацій. 
4. Створення мережевих програм. 
5. Twining (розширення Інтернет-зв’язків між школами країн Європи. 
 

http://web.saaic.sk/llp/sk/_main.cfm?obsah=m_prezentacie.cfm&sw_prog=2 
 
Додаткову інформацію з підтримки безперервного навчання можна знайти на сайті: 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc1208_en.htm 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/about_llp/about_llp_en.php 
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4.3   Європа – Україна 

Україна у всі часи була і залишається частиною європейського цивілізаційного 
простору. У зв’язку з Європою, її духовною, культурною, освітньою, правовою тради-
цією будувалося українське суспільне і державне життя. Попри певні відмінності цін-
ностей, ментальності, можна сміливо стверджувати про європейськість прагнень і дій 
українського народу. 

Сподівання українців почувати себе повноправними громадянами європейсько-
го суспільства з кожним роком переростають у конкретні кроки уряду держави. Пер-
ша Угода про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС, підписана у 1994 
році, стала основою прийнятого у лютому 2005 року Плану дій ЄС – Україна, який 
сприяє наближенню України до Європейського Союзу. Сьогодні ведуться перемови-
ни щодо Угоди про Асоціацію, яка поруч з іншими, зокрема економічними, вигодами 
утвердить можливості українців почувати себе в товаристві європейських держав 
вільно, у повні перейняти найкращі досвіди, і примножувати його здобутки у всіх сфе-
рах життя. Щодо останнього, об’єктивно зауважуємо, що український слід у станов-
ленні Європи глибокий і вагомий. 

Приклади особистостей українців, відомих і менше відомих, життя і справи яких 
сприяли розбудові українського та європейського суспільства, допоможуть краще 
зрозуміти як європейські цінності, так і процеси європейської інтеграції. Галерею осо-
бистостей ретельно добирали вчителі-учасники проекту з Донецької, Житомирської, 
Закарпатської та Одеської областей. Основними критеріями вибору українців, окрім 
прикладу для наслідування, вагомості внеску у розбудову громадянського суспіль-
ства, високої моральності, духовності, була також значимість їх для творення пози-
тивного іміджу України в Європі. 
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АМОСОВ Микола Михайлович 
06.12.1913–12.12.2002 

 
Видатний вчений в області медицини і 

біокібернетики, хірург, академік, професор 
 

Вперше на Україні почав займатися лікуванням вад 

серця. Створив і вперше в світі впровадив у практику ан-

титромботичні протези серцевих клапанів. Ним створено 

ряд нових методів хірургічного лікування пороків серця, 

оригінальні моделі апаратів штучного кровообігу. Засну-

вав і був очільником відділу біологічної кібернетики в Ін-

ституті кібернетики Академії наук УРСР. Під його керівни-

цтвом проведені фундаментальні дослідження систем са-

морегулювання серця, розроблено та побудовано фізіоло-

гічні моделі «внутрішнього середовища організму» людини, моделювання на ЕОМ основних 

психічних функцій і деяких соціально-психологічних механізмів поведінки людини. Мрією 

вченого було створення штучного розуму. 

Микола Михайлович широко відомий і як письменник. Роботу хірурга і вченого поєд-

нував з громадською та політичною діяльністю; був членом комітету «За європейську безпе-

ку». За свою працю удостоєний багатьох високих державних нагород. 
 

 

БУБКА Сергій Назарович 
(4 грудня 1963) 

 
Український легкоатлет (стрибки з жердиною) 

 
Чемпіон Європи і світу, багаторазовий світовий ре-

кордсмен, олімпійський чемпіон. Заслужений майстер 

спорту, кандидат педагогічних наук, Герой України 

Тричі визнавався кращим спортсменом світу. Протя-

гом довгої та успішної кар'єри Сергій Бубка встановив 35 

світових рекордів. Йому належать і фантастичні світові 

рекорди: 6,14 м на стадіоні та 6,15 м у закритому примі-

щенні. Особисті досягнення Сергія Бубки істотно підвищи-

ли престиж стрибків з жердиною. Завдяки його блискучим 

виступам Міжнародній федерації легкої атлетики вдалося 

збільшити річний бюджет з 50 тис. доларів до декількох 

сотень мільйонів. У 1990р. Сергій Бубка прийняв революційне на той час рішення: відмовив-

ся від призначеної йому Держкомспортом СРСР стипендії з тим, щоб, визнання за спортивні 

досягнення державою були як у інших західних країнах світу. 

Спортивний клуб Сергія Бубки у Донецьку організовує сьогодні супертурніри стрибунів з 

жердиною. Сергій Бубка особисто робить усе для того, щоб турнір "Зірки жердини" був світо-

вого класу, як знамениті тенісні Уїмблдон або "Тур де Франс". 

Сергій Бубка є Почесним громадянином Донецька, Братислави, Падуї, Абана-Терме. 
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КЛИЧКО 
Володимир Володимирович 

(25 березня 1976) 
 

Перший український чемпіон, який 
багато років поспіль тримає пальму 

першості у надважкій вазі 
професійного боксу 

 
Володіючи титулами в чотирьох найпре-

стижніших версіях — IBF, WBO, IBO і WBA, а 

також поясом журналу The Ring. 

Перемоги Володимира на професійному 

рингу були настільки вражаючими, що найвідоміші і найпопулярніші спортсмени відмовляли-

ся від поєдинку з Кличком, боячись програти: із 59 боїв лише три поразки! Сьогодні Володи-

мир Кличко керує однією з найвпливовіших промоутерських компаній Східної Європи — K2 

Promotions. 

Разом з братом Віталієм очолює благодійну організацію «Фонд братів Кличків». Коштом 

фонду створюється мережа спортивних майданчиків по всій Україні. Організація Кличків ре-

алізує численні проекти з метою розбудови українського суспільства та інтеграції його у 

європейську спільноту. 

 

КОРОЛЬОВ 
Сергій Павлович 

(12.01.1907 – 14.01.1966) 
 

Видатний вчений у галузі 
ракетобудування та космонавтики 

 
Конструктор перших штучних супутни-

ків Землі і космічних кораблів. 

За розрахунками Корольова 1957 року 

запущено першу міжконтинентальну баліс-

тичну ракету; в жовтні 1957-го – перший 

штучний супутник Землі; 1961 року здійсне-

но перший політ людини в космос (пілот – Ю.Гагарін); 1964-го – виведено на орбіту перший 

багатомісний корабель серії "Восход" з екіпажом на борту; 1965-го О.Леонов вперше вийшов 

у відкритий космос. Корольов сконструював також перші космічні апарати серій "Луна", "Ве-

нера", "Марс", "Зонд", деякі супутники серії "Космос", спроектував космічний корабель "Со-

юз". Говорили навіть, що Корольов не допустив третьої світової війни, створивши бойові ра-

кети на противагу американським. 

Сергій Корольов був геніальним та унікальним, але водночас - лише одним із мільйонів 

українців, чиї долі були понівечені радянським тоталітарним режимом (сім років (1939-1945) 

відбув у ГУЛАЗІ, де разом з іншими вченими був примушений займатися розробкою баліс-

тичних та геофізичних ракет). 
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ЛІТВАК Борис Давидович  
(11 березня 1930) 

 
Голова правління Одеського обласного благодійного 

фонду реабілітації дітей-інвалідів «Майбутнє»,  
Герой України 

 
В Одесі є будинок, осяяний фігурою золотого Ангела, що 

відбивається у дзеркальному склі еркера. Це унікальна, єдина 

на Україні установа – Дитячий центр медичної, психологічної й 

соціальної реабілітації дітей з патологією центральної нервової 

системи і опорно-рухового апарату. Тут безкоштовно лікують ді-

тей з усієї України. Центр обладнано найсучаснішим устаткуван-

ням – діагностичним і лікувальним. Тут своїми очима можна 

бачити диво – приречену на нерухомість дитину, у буквальному розумінні, зводять на ноги. 

Костюми «Адели» і «Гравітон» – витвір космічних технологій. 

У будинку з Ангелом є свій ангел-охоронець – 

Борис Давидович Літвак. У 1996 році, не дивлячись 

на труднощі епохи кінця 90-х років, не маючи а ні 

грошей, а ні підтримки влади, Борис Давидович 

Літвак, практично самостійно став зводити цей 

реабілітаційний центр, у якому за 15 років існування 

вже пройшли безкоштовне лікування більше 23 

тисяч дітей-інвалідів. 
 

 
 
 

ЛОБАНОВСКИЙ  
Валерий Васильович  

(06. 01.1939 — 13.05.2002) 
 

Легендарний футбольний тренер 
 
Відомий завдяки своїй роботі у київському «Ди-

намо», збірній СРСР та збірній України. Його ви-

знано одним із найбільш успішних тренерів в історії 

світового футболу (4 сходинка рейтингу ). 

Валерій Лобановський грав за різні команди, 

тренував не один клуб, та завжди повертався до 

рідного "Динамо-Київ". Як гравець і як тренер він 

виводив свої команди на п'єдестали Батьківщини і 

світу. Його вважали футбольним богом. «Принципам не зраджують, принципи вдоскона-

люють» – незмінна відповідь Лобановського, якому закидали надмірну строгість і принци-

повість. І сьогодні футбольна Італія називає його полковником, Німеччина «генералом». 

Військова термінологія тільки підкреслює повагу до генія футболу Лобановського. 
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ЛОНСЬКИЙ Віталій Олексійович 
(11.04.1927 — 20.04.2004) 

 
Український тренер зі стрибків у висоту 

 
Про цю легендарну людину знали далеко за межами 

України й колишнього СРСР. В усьому світі фахівці роби-

ли спроби розгадати феномен його школи стрибунів, адже 

з маленького провінційного містечка Бердичева стабільно 

виходили спортсмени високого класу – переможці й призе-

ри багатьох міжнародних змагань, ставали чемпіонами 

Європи. 

«Школа Лонського» була унікальною, суть педагогіки 

і методики її автора – бачити в кожному спортсменові осо-

бистість і силою власного хисту розвивати її гармонійно і 

всебічно. Під час тренування застосовував авторську методику перекидного стрибка. 

Щороку у Бердичеві проводиться турнір зі стрибків у висоту на призи Лонського. Сьо-

годні ці змагання внесені до міжнародного Європейського легкоатлетичного календаря. У них 

беруть участь стрибуни у висоту з України, Росії, Білорусії, Ізраїлю, Польщі. 
 
 

МАТВІЄНКО Ніна Митрофанівна 
(10 жовтня1947) 

 
Золотий голос України 

 
Цю жінку .називають «співучий символ України», 

український соловейко», «золотий голос України», «бере-

гиня української пісні». За «талант, який пробуджує і воз-

величує духовну силу українського народу», удостоєна 

звання Героя України. Її виступи є обов’язковою частиною 

офіційних концертів в країні і за кордоном. Кожен твір в її 

виконанні – маленька сповідь про все, що хвилює людину. 

Враження цілковитої досконалості її співу йде від 

щирості, чистоти, глибини і краси, що в сумі створює 

архетип народної пісні. У репертуарі співачки багато народних пісень, серед них обрядові, 

ліричні, гумористичні, пісні-балади, українські пісні XVII-XVIII сторіччя (колядки і щедрівки, 

веснянки, пісні до зелених свят, купальські та петрівчані, жниварські й обжинкові, весільні, 

колискові, поховальні, жартівливі й танцювальні, псальми, історичні та станові пісні, пісні про 

кохання, родинне життя). 

Всенародне визнання Ніни Матвієнко – це результат наполегливої і багаторічної праці. 

Вона завжди у творчому пошуку (співпрацює з молодіжними групами та виконавцями). У її 

планах і міжнародні проекти – це поставити першу в світі буто-оперу, та виступити разом з 

американським вокальним жіночим ансамблем «Квітка». Окрім яскравого співочого таланту, 

Ніна Матвієнко має талант драматичної актриси театру і кіно, пише чудові вірші та прозові 

твори, активно розвиває культурне співробітництво України з іншими державами. 
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МЕРЦАЛОВ Олексій Іванович 
(1856 – 01.08.1935) 

 
Автор символу Донбасу – Пальми 

 
Сталева пальма була зроблена Мерцаловим в кінці 1895 

року і є одним із найвідоміших символів. Пальма Мерцалова є 

унікальна тим, що виготовлена без зварювання та з’єднань з ці-

лого куска рейки. Висота пальми складає 3 метри 53 санти-

метри. На її створення у Мерцалова пішло три тижні. На верхів-

ці пальми розташований вінчик пальми, а навкруги стовбура де-

сять листків. Листя пружинять, хоча вони викувані зі сталі та 

складають єдине ціле зі стовбуром. Для пальми також викувана 

діжка, яка складається із чотирьох закріплених стійок із рейки, на-

вкруги яких викладені двадцать три металеві кільця різного діа-

метру. Пальма важить 325 кілограмів, а діжка – 200 кілограмів. 

Зараз оригінал прикрашає Гірничий інститут у Санкт-Пе-

тербурзі, а копії пальми стоять у Донецьку, Києві, Москві, Хар-

кові, Львові, підводному гроті на мисі Тарханкут, Оттаві, у рам-

ках фестивалю мистецтв «Канадські листя», Ганновері (вста-

новлена в центральному холі ганноверського виставкового комп-

лексу), Єрусалимі, аеропорту Бориспіль, Багдаді. Справа Мер-

цалова має чудове продовження: у м. Донецьку закладено Парк 

кованих фігур, аналогу якому немає в Європі. Тут щорічно проводиться фестиваль коваль-

ської майстерності «Троянди Донецька», який згодом переріс у міжнародний. 
 
 

МІРОШНИЧЕНКО Ніна Опанасівна 
(14.11 1914 – 18.11.2009) 

 
Королева ірисів 

 
Ім'я Мірошниченко Ніни Опанасівни із Житомира добре ві-

доме серед квітникарів України. Все своє творче життя вона 

присвятила селекції гладіолусів, ірисів та лілій.. ЇЇ квіти сучасної 

селекції можна побачити у найкращих ботанічних садах. 28 

елітних сортів ірисів зареєстровані Американським товарист-

вом квітникарів. Її серія із 9 сортів лілій, названа іменами кос-

монавтів, відмічена в щорічному Англійському лілійному това-

ристві, це їй вдалось вивести групу напівтрубчастих лілій. 

Віддавши квітникарству понад півстоліття, Н.О.Мірошниченко шляхом схрещування і 

відбору вивела близько 1000 нових сортів гладіолусів, 20 - лілій, які широко відомі у багатьох 

країнах і 225 – ірисів (її улюбленої квітки. Виведений Ніною Опанасівною відносно старий 

сорт ірису "Бронзовый век» має 17 бутонів на одному квітконосі і саме за це отримав най-

вищу нагороду Російського товариства ірисоводів (в середньому ж на квітконосі іриса боро-

датого буває 8-10 бутонів). А її ірис «Солов'їна ніч» визнали найкращим серед 100 культи-

варів з 20 країн, що брали участь в конкурсі-виставці у Парижі. 
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МОШАК Юрій Михайлович 

(19.03.1949) 
 

Художник-філософ, член Національної Спілки 
художників України 

 
«Бути гідною людиною – бути чесним перед собою і людь-

ми» – життєве кредо Юрія Мошака, закарпатського художника, 

життєвий шлях якого сповнений людською щирістю та багатою 

працею. Творчий доробок автора чималий. особливою душев-

ністю відрізняються зимові та осінні пейзажі. Декоровані ним 

архітектурні споруди у селах рідної Турянщини мають непов-

торний вигляд. У хронології авторських живописних «сповідей» присутні і цікаві сучасні ікони: 

«Пам’яті жертв Чорнобиля» та багато інших. Образ Георгія Переможця з його полотна «Па-

м’яті жертв сталінізму» є образом перемоги добра над злом, свободи над сваволею, справж-

нього над примарним. 

Юрій Мошак такий же свободолюбивий, як і його світ, що далекий від посад і чинів, але 

такий близький до людей. В серці цієї чудової людини завжди розбуджене відчуття чуда, на-

повненості життя. І коли з-під його рук розквітають стіни сільської церкви образом Спаса 

Нерукотворного чи Христа Учителя, художник знає ціну свого призначення земного. Спіл-

куючись із цією людиною насправді починаєш розуміти багато істин життя. 
 
 

ПІСАРЕВ Вадим Якович 
(01 лютого 1965) 

 
Видатний балетний танцівник 

 
Визнаний кращим танцівником Європи і світу. Сцени ви-

датних театрів він завжди покидав під вигуки "Браво!" 

Вадим Пісарев приголомшував глядачів своєю технічною 

досконалістю і бравурним виконанням класичних партій. Вадим 

Якович Пісарев – український танцюрист, який працював у кла-

сичному і сучасному репертуарі визнаних балетних компаніях 

США, Канади, Китаю, Росії, Німеччини, Франції, Японії. Учасник 

щорічних міжнародних фестивалів і гала-концертів в Монреалі, Токіо, Москві, Афінах, Відні, 

Генуї, Парижі, Пекіні, Єрусалимі, Осло, Нью-Йорку. Гастролював в більш, ніж ста країнах. 

Для підготовки юних талантів у 1992 році Вадим Пісарев створює приватну дитячу балетну 

школу при Українській академії танцю, яку називають Школа хореографічної майстерності Ва-

дима Пісарева – високопрофесійний заклад навчання балетному танцю. Школа хореографічної 

майстерності Вадима Пісарева є однією з кращих в Україні. Сьогодні у стінах Школи професію 

артиста балету опановують більше 100 обдарованих дітей України та зарубіжжя. 

Рішенням міжнародної організації ЮНЕСКО за творчі досягнення в мистецтві танцю Ва-

диму Пісареву присуджується приз “Беноні” і звання “Кращий танцюрист Європи 1995 року”. 

Видатний балетний танцівник отримував десятки пропозицій від театрів різних країн. 

Дякував і... поспішав додому, до Донецька. 
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ПОМЕТУН Олена Іванівна 
(6 серпня 1954) 

 
Науковець, громадський діяч 

 
Олена Іванівна – автор програм та підручників з істо-

рії, правознавства, етики, громадянської освіти для учнів, 

посібників для вчителів, більше 160 друкованих наукових 

праць. 

Олена Пометун - досліджує і запроваджує в Україні 

інтерактивні й тренінгові технології навчання. Співпрацює 

із професійними вчительськими асоціаціями. Директор та 

науковий керівник багатьох освітніх проектів організації 

"Вчителі за демократію та партнерство", основними на-

прямами діяльності якої є розробка і здійснення загальнодержавних, регіональних, місцевих 

та міжнародних програм, спрямованих на сприяння демократизації й соціальному партнер-

ству в галузі освіти. Благодійна  організація  "Вчителі за демократію  та партнерство". 
 
 

РЕБРИК Андрій Іванович 
(4 січня 1984) 

 
Голова Закарпатського обласного осередку 

«Пласту» 
 
Популяризує пластовий рух, що має на меті сприяти 

всебічному самовихованню української молоді на засадах 

християнської моралі; спираючись на ідейні засади Плас-

ту, виховувати молодь як свідомих відповідальних і пов-

новартісних громадян місцевої, національної та світової 

спільноти, провідників суспільства. Андрій Ребрик з плас-

тунами організовує щорічні свята весни (2007, 2008, 

2009), літні табори, лижний табір “ФЕСТ”, а також відзна-

чення важливих історичних дат - Карпатська Україна, День Пласту. Андрій збирає навколо 

себе дітей, відволікає їх від вулиці, вчить самостійності, взаємовиручці, національній історії.  

Уся видавнича справа українського Пласту під опікою Андрія. 

Довідка Пластового Порталу: 

Ст.пл. Андрій Ребрик, ЦМ - Голова окружної Закарпатської пластової округи. Вступив 

до Пласту у вересні 1996 року. Юнакував у підг. курені УПЮ ім. Олександра Блистіва (зв’яз-

ковий - ст.пл. Василь Карабин, ЦМ) у гуртку "Барси". Довгий час був писарем у станиці Уж-

город. Писар (2003-2007) та комендант Крайового вишкільшого табору 2008 року. Сьогодні - 

писар Крайової булави уладу старших пластунів в Україні. 

Закінчив Ужгородський національний університет, магістр української мови та літе-

ратури. Сьогодні – здобувач (на ступінь кандидата історичний наук) кафедри історії України 

УжНУ. 
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ЛИЖИЧКО  
Руслана Степанівна (Руслана) 

(24 травня 1973) 
 

Українська самобутня співачка 
 

«Європа – стабільність та високий 

рівень демократії» 

 

Відома в Україні, знана в Європі як пере-

можниця «Євробачення» 2004 р.: Руслана за 

ніч перевернула світогляд європейців, показавши колорит і силу української пісні Музична 

направленість: поп, фольк, етно-поп, етно-денс. Громадська діяльність співачки спрямована 

на популяризацію української сучасної пісні; збереження неповторної музики та традицій 

гуцулів; підтримку української мови; збереження історичних пам`яток; боротьбу проти торгівлі 

людьми. Руслана реалізує і потужні благодійні проекти. 

Окрім популяризації музичного багатства України, співачка докладає багато зусиль у 

напрямку її євроінтеграції: вона є представником України в ЮНІСЕФ. 

Руслана - уособлення енергії, світла, і позитиву, вона є прикладом для позитивної соці-

алізації молоді: здоровий спосіб життя; постійний саморозвиток; відданість національній ідеї. 
 

СКРИПКА Олег Юрійович 
(24 травня 1964) 

 
Український рок-музикант, вокаліст, 

композитор та лідер гурту 
«Воплі Відоплясова» 

 
Творчі успіхи Олега Скрипки пов’язані з 

гуртом «ВВ», створеного у 1986 р. Уже в 

1987 р. разом з гуртом здобуває першу премію 

на київському рок-фестивалі «Рок-парад», ви-

пускає свій хіт «Танці». Після турне Францією 

та Швейцарією Олег Скрипка разом зі своєю 

групою живе у Франції й гастролює країною. 

Співак брав участь у найбільшій теат-

ральній події Європи – знаменитому Авіньйон-

ському фестивалі, допомагав у його організації. 

Скрипка активно концертує в Україні та за 

кордоном. Є одним із організаторів фестивалю «Країна мрій». Під егідою «Країни мрій» Олег 

Скрипка займається також і різносторонньою видавничою і просвітницькою діяльністю. За-

сновник музичного видавництва «Країна Мрій». Протягом року «Країна Мрій» проводить ряд 

культурних заходів в Україні: Фестиваль «Рок Січ», танцювальні вечірки в стилі «Етно-Дис-

ко», фестиваль Героїчної Пісні «Молода Гвардія», Вечір Українського Романсу, Парад виши-

ванок та традиційні вечорниці. 
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ЧАЙКА Володимир Кирилович 
(14 січня 1938) 

 
Засновник наукового підходу в Україні в сфері 

репродуктивного здоров'я громадян 
 
Завідувач кафедри акушерства та гінекології Донець-

кого національного медичного університету імені М.Горько-
го, член-кореспондент АМН України доктор медичних наук, 
професор, заслужений діяч науки і техніки України 

З 1986 року Володимир Кирилович є завідувачем ка-
федри акушерства та гінекології Донецького національно-
го медичного університету ім. М. Горького, на базі якої в 
1992 році було створено Донецький регіональний центр 
охорони материнства й дитинства (ДРЦОМД). З перших днів 
функціонування центру і дотепер його очолює В. К. Чайка. 

Чайка Володимир Кирилович є організатором пер-
шого центра ЭКО в Донецькій області, президентом Донбаської асоціації "Здоров'я родини", 
головним редактором журналу "Медико-соціальні проблеми родини", віце-президентом 
Української асоціації акушерів-гінекологів, автором понад 1000 наукових праць, ініціатором і 
учасником численних соціально значимих проектів. Донеччани називають Чайку "Хрещеним 
батьком Донбасу": він дав можливість побачити сонце, небо, матір й батька тисячам 
здорових малят, які без його участі просто не з'явилися б на цей світ. 

 
 

ШАНДОР Федір Федорович 
(10 червня 1975) 

 
Завідувач кафедри туризму УжНУ 

 
Він же Гід-Довідник, Ферко Машлик, Ф.Ф., учитель 

історії  Авторського навчально –виховного комплексу ЗОШ 
№2, співробітник НДІ карпатознавства УжНУ, редактор 
відділів газет “РІО”, “Молодь Закарпаття”, “Рок-солянка”, 
ведучий програм “Радіо-107”, “СВІТ-FМ”, “Альянс-ТБ”, об-
ласного телебачення, головний редактор газети “Тур-ін-
форм”. Це далеко не увесь послужний список Федора Шан-
дора. Сьогодні він ще й директор Карпатського центру по-
лінгових досліджень, директор громадської організації “Моє 

місто – Ужгород”. Це унікальна людина. Він за усе береться з любов’ю, великим бажанням, і 
йому вдається все. Коло його інтересів і діяльності спрямовані на підтримку культури рідного 
краю, розвиток та підтримку талановитої молоді, популяризацію європейських цінностей через 
різноманітні проекти, акції: «Збережемо закарпатські замки», “Порятуймо дерев’яні церкви За-
карпаття”, “Дитяче свято Святого Миколая в Ужгороді”, “Найдовша в Європі липова алея”. Федір 
Шандор є автором веб-сайту про Закарпаття десятьма мовами, довідників “Обличчя Ужгорода”, 
“Обличчя Закарпаття”, “Мій Ужгород”, ряду краєзнавчих буклетів, карт та фотоальбомів, книги 
“Закарпатське вино», “Книги рекордів Закарпаття”,  «Сучасні різновиди туризму». У останній Фе-
дором Шандором  розроблено класифікацію туризму за різними критеріями. 
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ШАТАЛОВ Віктор Федорович 

(1 травня 1927) 
 

Народний вчитель, автор системи  
«шести елементів» 

 
Професор Донецького інституту соціальної освіти, 

лауреат престижних міжнародних премій. 
Віктор Федорович – автор більше 30 книг, які пере-

кладені 17 мовами світу. 
З 1956 р. вів експериментальну роботу з учнями. Роз-

робив оригінальну систему інтенсивного навчання з викори-
станням авторських навчальних посібників, що представля-
ють програмовий матеріал у вербально-графічних формах. 

Замість традиційних домашніх завдань учні отримують розлогі «пропозиції», об'єм і складність 
яких варіюється на етапах вчення з врахуванням індивідуальних особливостей, а до закінчення 
курсу наближаються до конкурсних і олімпіадних. Практикуються оригінальні форми взаємопере-
вірки учнів. Широко використовуються ігрові форми навчальних  занять. Уроки фізичного вихо-
вання проводяться щодня. Дітей, яких не можна навчити, не буває, бувають непрофесійні педа-
гоги. Йти від цілого до частини, спиратися не на зубріння, а на розуміння — ось основа методики 
Шаталова. Система В.Ф. Шаталова включає шість елементів: повторення, перевірку знань, 
систему оцінки знань, методику вирішення завдань, опорні конспекти, спортивну роботу з дітьми. 
Тисячі вчителів-послідовників працюють за системою Шаталова від Чикаго до Пекіна. 

 
 

ШТЕРЕНБЕРГ Давид Петрович 
(1881 – 1948) 

 
Художник 

 
Несправедливо забутий на своїй Батьківщині, ро-

боти якого знаходяться як у музеях країн пострадянського 
простору, так і в музеях західноєвропейських країн. 

Творча майстерність і манера не поступається ве-
ликим майстрам авангарду кінця ХІХ – першої половини 
ХХ ст., а його внесок у світову культуру залишається до цьо-
го часу неоціненим. Роботи Штеренберга різнопланові, він 
експериментує з різними жанрами: від натюрморту до порт-
рету, пише в стилі кубізму, імпресіонізму, експресіонізму. 

У післяреволюційний період минулого сторіччя Дави-
да Штеренберга призначають керівником художньої полі-

тики країни. Займаючи керівну посаду брав активну участь у Петроградських і Московських ви-
ставках, пропагував російський авангард закордоном – разом з Альтманом і Шагалом організує 
виставки в Берліні і Амстердамі. Наприкінці свого творчого шляху Давид Петрович звернувся до 
вічної теми – релігійних сюжетів, що в Радянському Союзі це далеко не віталось. 

Роботи Штеренберга знаходяться у Державній Третьяковській галереї у Москві, Російсь-
кому музеї в Санкт-Петербурзі, в приватних колекціях закордоном і у цілому ряді провінційних 
музеїв, в тому числі і Житомирському. І хоча Штеренберг не здобув світової слави як Малєвич і 
Кандінський, він був художником, який брав активну участь у становленні і формуванні європей-
ського і світового мистецтва нової епохи, мистецтва, яке нас зближує, мистецтва без кордонів! 
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ПОРАДИ ТРЕНЕРА 
 
 

Європа – поняття багатопланове. Пізнаючи Європу – пізнаємо себе. Поступово 
стають зрозумілими географічні, культурні, історичні, економічні та політичні умови, в 
яких знаходимося. Водночас, це допомагає нам краще пізнати країну, в якій ми 
живемо, зрозуміти, в яких стосунках вона існувала, існує і може існувати. Як показав 
досвід роботи з учителями у рамках проекту «Європа в школі», для розуміння і 
засвоєння концепції Європи у роботі з учнями та дорослими можна використати три 
наступні види діяльності. 

 
• Україна як частина європейського простору: перехрестя західних впливів, стилів і 
жанрів та їх прояви в українському мистецтві (архітектурі, кіно, музиці, літературі, 
образотворчому мистецтві). 

Які сліди залишені у вашому регіоні / районі / місті / ? 
 

• Часова вісь (хронологія): розвиток ЄС та розвиток України від 01.01.1945 року по 
сьогоднішній день (Додаток 1). 

Можливі варіанти, модифікації, наприклад, з хронологію моєї родини, 

хронологією області / району/ міста / 

 
• Наведіть по п’ять прикладів переваг і недоліків вступу України до Європейського 
Союзу. 

Вкажіть переваги і недоліки вступу до ЄС для України. 

Вкажіть переваги і недоліки вступу до ЄС для вас особисто. 

 

Теми, окреслені у 1 главі, є інформаційно досить розлогими. Тому тренер 
повинен дуже чітко визначити навчальні цілі та очікувані результати з огляду на час, 
який є у його розпорядженні. 

Незважаючи на те, що теми «Європейські цінності», «Історія європейської 
інтеграції», «Політична система Європейського Союзу», «Договори» та «Євро-
пейська   політика сусідства» разом тісно пов'язані, неможливо подати їх учасникам 
протягом, скажімо, одного дня. 

Ми повинні визначитися, на яких аспектах із даного блоку хочемо наголосити. 
При цьому ми беремо до уваги імовірні знання учасників, якими вони володіли до 
початку курсу/тренінгу, їх учительську спеціалізацію (правдоподібно, що для учителів 
історії ці відомості будуть безперечними, у той час, коли для вчителів, скажімо, 
природничих предметів сприйматимуться як відомі факти, але без більш глибоких 
зв'язків), бажання довчити деталі та довідатися більше по завершенні курсу. 
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Увесь існуючий досі процес європейської інтеграції побудований на основі 
проведення переговорів. Як розвинути мистецтво їх ведення, спробувати самому це 
зробити? 

Для цього пропонуємо гру (переконалися, що і тренери, і слухачі курсів та 
учасники тренінгів віддають перевагу можливості випробувати на собі різні ролі та 
ситуації під час ігор) з умовними країнами Альфа-Бета-Гама. На гру слід відвести 
приблизно півтори години. Опис гри, умови проведення (Додаток 2). 

 

 Тема розділу 4 «Європа – Україна» містить галерею особистостей, запро-
понованих учасниками проекту як приклади  для  тренінгів з європейської інтеграції. У 
Додатку 3 поміщено таблицю, яка допоможе зорієнтуватися у темах та застосунках 
прикладу особистості до тієї чи іншої теми. Крім того, у таблиці наведені джерела 
для додаткової широкої інформації щодо особистостей. 

 

________________________________ 

  

Тренінги з європейської інтеграції є складними, оскільки окрім умінь і навичок 
передбачають пояснення учасникам значної кількості фактичного матеріалу. Тренер 
повинен відповідально ставитися як до методики проведення заняття, так і до його 
змісту. Слід пам’ятати, що тренінг повинен бути цікавим і змістовним, складність 
матеріалу не повинна завадити учасникам набути тренерських умінь та навичок, 
водночас розширити знання з відповідної теми.  

  
Під час підготовки тренінгів необхідно брати до уваги часові рамки та кількість 

учасників у групі. Якщо ми віддаємо перевагу інтерактивному методу (що є під час 
тренінгів необхідністю) і плануємо залучати якнайбільше учасників, то повинні 
зважати на те, що їх висловлювання дуже часто перевищуватимуть часовий ліміт, на 
який розраховуємо. Час детермінує хід навчання. При визначенні часу проведення 
навчання зверніть увагу на: 

 

 результати дослідження щодо виявлення потреб; 
 
 програму та цілі навчання; 
 
 зміст та обсяг матеріалу для засвоєння; 
 
 кількість сесій, перерв, харчування; 
 
 час концентрації уваги учасників під час заняття; 
 
 методи навчання; 
 
 особливості професії учасників. 
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ДОДАТКИ 
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Додаток 1.  
ЧАСОВА ВІСЬ 

 

Рік  ЄС  УА 

2020     

2010     

2000     

1990     

1980     

1970     

1960     

1950     

1940     
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  ЄС  Я  УА 

2020 

     

2010 

     

2000 

     

1990 

     

1980 

     

1970 

     

1960 

     

1950 

     

1940 
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Додаток 2. 

Інструкція до гри 
 

Час Зміст Допоміжні матеріали
3 хв. 
 

Тренер розділяє за будь-яким принципом учасників тренінгу на дві 
частини – тобто представників країн Альфа і Бета. Тренер попросить 
представників обох країн, щоб вони розмістилися у двох протилежних 
кінцях приміщення, де для них уже підготовлені столи. (Якщо розміри 
приміщення не дозволяють цього, то учасники на початку роботи самі 
перелаштують умови приміщення.) 

 

5 хв. 
 

Стисло переказує історію ,наголошує, що ціллю завдання є 
максимізувати доходи окремих країн; при цьому кожному з учасників 
роздає роздаткові матеріали. 

Для кожного учасника:
Історія, Таблиця 
перерахунку цін, 
Таблиця прибутків  

5 хв. 
 

Інструкція для учасників: Уважно прочитайте текст, кожен 
індивідуально. Якщо у вас виникнуть запитання стосовно таблиці 
цін, запитуйте. У вас для цього є 5 хвилин.  

 

15 
хв. 

Потім за 15 хвилин у межах своїх груп-країн обговоріть вашу 
позицію та розробіть пропозицію стратегії продажу на 8 місяців. 
За умовами даної гри один місяць триватиме 2 хвилини.  

 

30 – 
40 
хв. 

Відповідно до облаштування приміщень та кількості тренерів 
можливими є дві альтернативи. Ідеальним є той випадок, коли у 
нашому розпорядженні є два приміщення та два тренери. Тоді окремі 
кола гри можуть проходити таким чином, що кожна країна 
знаходитиметься у окремому приміщенні, а після кожного кола 
тренер принесе іншій країні листочок, на якому буде вказано ціну за 
наступний місяць. Проте, у більшості випадків ми маємо лише одне 
приміщення. У такому разі найбільш зручним буде розмістити дві 
групи у протилежні кінці приміщення і кожна група отримає картки з: 
10,- 20,- 30,-, які один з членів групи покаже на прохання тренера 
таким чином, щоб обидві країни підняли картки з числами відразу та 
не могли спостерігати один за одним. Якщо це можливо, було б 
добре оптично переділити приміщення мобільною дошкою, щоб групи 
між собою не спілкувалися. Після перших 4 кіл (коли ціна переважно 
встановиться на 10,-, тренер запропонує, що країни, незважаючи на 
дипломатичні розбіжності, можуть зустрітися на нейтральній території 
міжнародної конференції та провести переговори стосовно цін у 
наступних колах. Тренер попросить обидві групи, щоб вони вирішили, 
чи хочуть вони вести переговори і хто буде їхнім представником. 
У випадку, коли обидві сторони зголосяться до переговорів, тренер 
відійде з делегатами до іншого приміщення та уважно стежитиме за 
процесом переговорів, не втручаючись у сам процес. (Тренер слідкує, 
щоб переговори тривали не більше кількох хвилин.) Після 
повернення делегатів продовжується час 2 хв. наступного місяця.  
У випадку, якщо представники країн зрозуміли суть (що при сумі 30,- 
за барель максимізація прибутків є найвищою), тренер прийме 
рішення, чи, можливо, після завершення 6 кола дасть яке-небудь 
специфічне завдання, або ж дочекається закінчення гри. 
Якщо країни в 5 або 6 колі порушать домовленість, тренер перед 7 
колом нагадає про можливість проведення переговорів на 
нейтральній території та завершує гру.  

Папір, ручки 
 
У кожному приміщенні 
дошка для запису 
проміжних результатів
 
карточки з числами: 
10,- 20,- 30,-, 
1 дошка для запису 
проміжних результатів
  

20 
хв. 

Після завершення гри тренер підрахує доходи обох країн окремо та 
разом. Суму, яку отримали обидві країни разом відніме від суми 1760 
(це є прибуток у разі, якби країни виставили ціну 30,- у всіх 8 колах), а 
результатом є сума, яку отримала країна Гама. Тренер запитує окре-
мо кожного учасника (відповідати мали б усі учасники): чи задоволені 
вони результатом, стосовно перебігу гри та який план мала їхня 
країна. Запитує делегатів про перебіг переговорів та їх результати.  

 

15 
хв. 

Потім підсумує ключові моменти гри зі свого погляду, роздає 
характеристику 3 видів проведення переговорів та пояснить її з 
акцентом на принципових переговорах. 

Табличка - переговори  
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ЗАВДАННЯ НА ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ НА НАФТУ 
 

Історія 

 

Альфа і Бета – це дві країни, які видобувають нафту, ціна за 1 барель становить 

менше 10. Їх сусідня країна Гама не має власних покладів нафти, але має у ній 

велику потребу. Гама змушена купувати всю нафту у Альфи і Бети, якщо не хоче 

платити більше 25 за барель за транспортування з віддалених країн. 

Зараз Альфа і Бета продають Гамі нафту за ціною 20 за барель. Таким чином, 

якщо обидві країни продають за однаковою ціною, кожна з них покриває видатки на 

виробництво половиною покупки нафти Гамою. 

Якщо одна з них продає нафту за нижчими цінами, ніж інша, вона розширює 

свої можливості на ринку та підвищує свій дохід в ущерб іншій. Проте жодна з них не 

зможе повністю витиснути з ринку іншу встановленням своїх цін Гамі. 

Ви є членом відділу формування цін у Альфі або Беті. Кожного місяця протягом 

наступних восьми місяців вашим завданням буде встановлення місячної ціни 

продажу нафти Вашої країни Гамі. Вашою метою є максимізувати доходи вашої 

країни з продажу нафти Гамі. Таким чином, ви абсолютно не залежите від доходу з 

продажу нафти іншої країни. 

Вивчення ринку показує, що місячний дохід вашої країни від продажу нафти Гамі 

буде залежати від ціни, яку встановить інша країна для продажу нафти Гамі. А 

можливість виробників нафти інших країн розширитися на ринку Гами є нереальною, 

оскільки їх ціни є вищими, ніж 30 за барель. 

Ціни, за які кожна країна продає, повинні становити 10-, 20-, 30-. Доходи, які 

будуть мати Альфа та Бета від продажу нафти Гамі зазначено у таблиці, що 

подається нижче. Числа всередині кожної колонки показують дохід протягом місяця. 

Числа зліва вгорі – це доходи Альфи, числа справа внизу – доходи Бети. 

На сьогоднішній день АЛЬФА і БЕТА через негаразди, що склалися історично, 

не підтримують дипломатичних відносин. Кожна з цих двох країн повинна встановити 

свою ціну на продаж нафти третій країні ГАМІ на наступний місяць, не знаючи при 

цьому про ціну, яку встановлює країна-конкурент. 
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Конкурентні 

(суперницькі) 

Кооперативні 

(співпраця)  

Принципові 

(принципові) 

Учасниками є: 

суперники 

 

друзі 

 

особа, що вирішує суперечки 

Метою є: 

перемога 

угода, вигідна 

для обох сторін 

розумний результат, якого вдасться 

досягти у результаті 

ефективних переговорів 

вимога уступок як обов’яз-

кова умова угоди 

пропозиція уступок з метою 

посилення взаємовідносин 

розмежування ділових 

та людських факторів проблеми 

Керується вказівками: 

на проблему і на людей 

ти повинен бути рішучим 

з людьми і зі справами 

веди переговори спокійно 

будь чутливим до людей, але у 

справах будь рішучим 

Взаємна позиція: 

нікому ніколи нічого 

не довіряй, не вір 

ми повинні довіряти 

одне одному, якщо 

маємо разом жити 

намагайся поводитися 

так, щоб не 

порушувалося питання довіри 

Прогрес: 

твердо стій на своєму 

і не поспішай 

не бійся змінити 

свою думку 

орієнтуйся на головні 

задуми, а не на позицію 

Спосіб ведення перегово-

рів: погрожуй 

пропонуй  досліджуй інтереси 

Комунікація: 

приховуй свої задуми 

говори відкрито про 

свої інтереси 

уникай розмови про те, 

на чому тобі залежить 

вимагай позитивних резуль-

татів тільки для себе, навіть 

ціною розірвання угоди 

не бійся іти на поступки задля 

досягнення домовленостей 

намагайся знайти можливості для 

вигоди обох сторін 

шукай лише єдиний 

найбільш 

прийнятний варіант  

шукай рішення, яке було би 

прийнятним для обох сторін 

намагайся знайти кілька різних рішень, 

але з вибором не поспішай 

твердо стій на своїй позиції намагайся домовитися наполягай на тому, щоб керувалися 

об’єктивними чинниками 

намагайся перемогти, якщо 

йдеться про зустріч двох 

людей сильної волі 

намагайся уникнути 

сильної конфронтації 

намагайся досягти домовленостей, 

шляхом використання об’єктивних 

норм 

не бійся застосувати тиск 

та силу 

уникни тиску  керуйся принципами, міркуваннями та 

зважуваннями, не піддавайся тиску 
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ЦІНИ, 
ВСТАНОВЛЕНІ АЛЬФОЮ / БЕТОЮ 

 

  30,‐  20,‐  10,‐ 

30,‐ 

 
АЛЬФA 
110,‐ 
 
 
 
 
 
 

БЕТA
110,‐

 

 
АЛЬФA 
20,‐ 
 
 
 
 
 
 
 

БЕТA
180,‐

 
АЛЬФA 
20,‐ 
 
 
 
 
 
 
 

БЕТA 
150,‐ 

20,‐ 

 
АЛЬФA 
180,‐ 
 
 
 
 
 
 

БЕТA
20,‐

 

 
АЛЬФA 
80,‐ 
 
 
 
 
 
 

 БЕТA
80,‐

 

 
АЛЬФA 
30,‐ 
 
 
 
 
 
 
 

 БЕТA 
150,‐ 

10,‐ 

 
АЛЬФA 
150,‐ 
 
 
 
 
 
 

БЕТA
20,‐

 

 
АЛЬФA 
150,‐ 
 
 
 
 
 
 

БЕТA
30,‐

 

 
АЛЬФA 
50,‐ 
 
 
 
 
 
 

БЕТA 
50,‐ 

 

 
(Дохід показують числа всередині кожного віконця) 
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ТАБЛИЦЯ ПОТОЧНИХ ДОХОДІВ 

АЛЬФИ ТА БЕТИ 
 

  АЛЬФA  БЕТA 

№  Ціна  Дохід  Ціна  Дохід 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

=         
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Додаток 3 

ОСОБИСТОСТІ  КОРОТКА ДОВІДКА  ДЖЕРЕЛА 

Тема: Європейські цінності 

Амосов М.М.  Видатний вчений в галузі медицини і 
біокібернетики, хірург, академік, професор

http://podrobnosti.ua/projects/10greats/2008/04/15/51655
5.html 
http://rutube.ru/tracks/1961654.html 
http://www.rql.com.ua/cardio_j/2003/1/amosov.htm 
http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=5750 
http://uk.wikipedia.org/wiki/Амосов 

Бубка С.Н.  Рекордсмен зі стрибків у висоту з 
жердиною. Має  найбільшу кількість 
світових досягнень у легкоатлетичному 
спорті  

www.ru.wikipedia.org 
www.bubka.openua.net 
Нариси про видатних людей Донбасу. — Донецьк: 
Східний видавничий дім, 2011. — 216 с 

Лижичко Р.С.  Співачка, громадська діячка. Популяризує 
музичне багатство України, українську 
мову, збереження історичних пам`яток. Є 
прикладом для позитивної соціалізації 
молодї 

http://www.ruslana.ua/ua/ ‐ персональний сайт Руслани 
Лижичко. 
www.lyzhichko.openua.net/bio.php 
uk.wikipedia.org/wiki/Лижичко_Руслана_Степанівна  

Літвак Б.Д.  Засновник унікального Дитячого центру 
медичної, психологічної й соціальної 
реабілітації дітей з патологією ЦНС і 
опорно‐рухового апарату. Сприяє 
соціальній адаптації дітей з особливими 
потребами 

http://www.rc.odessa.ua/ 
odesskiy.com/l/litvak‐boris‐davidovich.html 
zn.ua/SOCIETY/chelovek_na_vse_vremena‐56127.html 
ukrgeroes.narod.ru/LitvakBD.html 
Каракина Е.А. Дом с ангелом : 4‐е изд., испр. и доп. — 
Одесса : Печатный дом, 2010. — 180 с. 

Лобановський В.В.  Легендарний футбольний тренер, один із 
найбільш успішних тренерів в історії 
світового футболу, приклад самовідданості 
справі 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Лобановський_Валерій_Васи
льович 
http://2012ua.net/publ/1‐1‐0‐51 
http://dynamo‐t.dp.ua/valerij‐lobanovskyj/lobanovskij‐
valerij‐vasylovych/ 

Матвієнко Н.М.  Берегиня української пісні. Приклад 
високої духовності, вірності рідній землі 

www.pisni.org.ua 
www.ninamatvienko.com 
matvienko.at.ua  

Мерцалов О.І.  Автор унікальної ковальської технології  http://dnews.donetsk.ua/publications/100donetsk 
http://dnews.donetsk.ua/2011/07/19/7862.html 

Мірошниченко Н.О.  Унікальна квітникарка. Шляхом 
схрещування і відбору вивела близько 
понад 1000 нових сортів квітів, які широко 
відомі у багатьох країнах світу 

http://ninamiroshnichenko.com.ua 
http://h.ua/story/206406/ 

Мошак Ю.М.  Самобутній художник, творець 
високодуховних полотен, зразок 
толерантності та. Філософія життя: жити у 
злагоді з оточуючим. 

http://karpatart.com/artist/100/moshak‐yuriyi‐
mihayilovich.html 
http://nc21.com.ua/art‐news/artists. 
Сирохман М. Церкви України: Закарпаття. – Льв.: 2000 р., 
с. 674. 
 

Пісарев В.Я.  Кращий танцівник Європи і світу, автор 
дитячої балетної школи для обдарованих 
дітей України та зарубіжжя  

http://gold.dn.ua/catalog/9/14966/page15017.html 
uk.wikipedia.org/wiki/Писарев_Вадим_Якович 
Спеціальний культурологічний випуск аналітично‐
інформаційного журналу «Схід (журнал)», 2004. 
Постаті. Нариси про видатних людей Донбасу. – Донецьк: 
Східний видавничий дім, 2011. – 216 с. 

Пометун О.І.  Діячка за демократизацію й соціальне 
партнерство в галузі освіти. Новатор 
технологій навчання  

www.esd.org.ua 
www.khpg.org 

Ребрик А.І.  Популяризує пластовий рух, який сприяє 
вихованню української молоді, як 
відповідальних і повновартісних громадян 
місцевої спільноти та вчить національній 
історії 

Белей‐Могікан, В. Народження Пласту / Василь Белей‐
Могікан // Календар «Просвіти» на 1994 рік. – Ужгород : 
ВВК « Патент» 
 http://www.plast.org.ua/ 
http://www.plastscouting.org/ 
http://incognita.day.kiev.ua/89‐rokiv‐pamyati‐plastu.html 
http://100krokiv.info 

Скрипка О.І.  Громадський діяч, співак. Активно працює 
над популяризацією музичного багатства 
України, збереженням української мови; 
організатор численних фестивалів та акцій 

www.skrypka.com.ua/uk/biografiya/ 
www.krainamriy.com/ 
www.vopli.com.ua 
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Чайка В.К.  Опікується створенням умов для охорони 
материнства й дитинства, підтримкою та 
відновленням репродуктивної функції жінок 

http://mama.dn.ua/content/chajka‐vladimir‐kirillovich 
http://ru.wikipedia.org/wiki 
http://www.vroddom.com/content/chayka‐vladimir‐
kirillovich 

Штеренберг Д.П.  Брав активну участь у становленні і 
формуванні європейського і світового 
мистецтва нової епохи, мистецтва без 
кордонів 

wikipedia.org/wiki/Штеренберг,_Давид_Петрович 
Shishanov V.A.Vitebsk museum of the modern art history of 
creation and collection.[1] 1918‐1941. ‐ Minsk: Medisont, 
2007. ‐ 144 p 

Тема: Європейське громадянство, безпека та спільні європейські цінності 

Кличко В.В.  Реалізує численні проекти з метою 
розбудови українського суспільства та 
інтеграції його у європейську спільноту. 
Створює мережу спортивних майданчиків 
по всій Україні 

http://www.klitschko.com/ua/vitali‐wladimir/wladimir‐
klitschko 
http://www.klichkofund.org.ua/stats/about 
http://play.klichkofund.org/ 

 
Лижичко Р.С., Літвак Б.Д., Лобановський В.В., Пісарев В.Я., Пометун О.І. 

Ребрик А.І.  Популяризує пластовий рух, який сприяє 
вихованню української молоді, як 
відповідальних і повновартісних громадян 
місцевої спільноти та вчить національній 
історії 

Белей‐Могікан, В. Народження Пласту / Василь Белей‐
Могікан // Календар «Просвіти» на 1994 рік. – Ужгород : 
ВВК « Патент» 
 http://www.plast.org.ua/ 
http://www.plastscouting.org/ 
http://incognita.day.kiev.ua/89‐rokiv‐pamyati‐plastu.html 
http://100krokiv.info 

Шандор Ф.Ф.  Туризмознавець, соціолог. Діяльність 
спрямована на підтримку культури рідного 
краю, розвиток та підтримку талановитої 
молоді, популяризацію європейських 
цінностей через різноманітні проекти, акції

http://www.mukachevo.net/ua/News/view/43936‐Вся‐
Україна‐вчитиметься‐туризму‐за‐підручником‐закарпатця
http://tourism.uz.ua/novyny.html 
http://www.kolyba.org.ua/record?start=10 

Тема: Економічні аспекти інтеграційних процесів у Європі 

Корольов С.П.  Видатний вчений у галузі ракетобудування 
і космонавтики, сприяв інноваційному 
розвитку промисловості 

http://uk.wikipedia.org/wiki/ 
http://rozum.org.ua/index.php?a=term&d=20&t=70 
http://chl.kiev.ua/bibliograf/fizika/04.htm 

Тема: Європа в школі 

 
Бубка С.Н., Кличко В.В., Лижичко Р.С., Літвак Б.Д., Лобановський В.В. 

Лонський В.О.  Автор унікальної педагогіки і методики, 
суть якої – бачити в кожному спортсменові 
особистість і силою власного хисту 
розвивати її гармонійно і всебічно 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Лонський_Віталій_Олексійови
ч 
http://my.berdychiv.in.ua/images/pochesny/poch_09.htm 
М.Пасічник “Пантеон бердичівських імен” 
М.Костриця “Видатні постаті Бердичева” 

 
Пісарев В.Я., Пометун О.І., Ребрик А.І., Скрипка О.І., Шандор Ф.Ф. 

Шаталов В.Ф.  Розробив оригінальну систему 
інтенсивного навчання з використанням 
авторських навчальних посібників, що 
представляють програмовий матеріал у 
вербально‐графічних формах 

Виноградов С.Н. «СИСТЕМА ШАТАЛОВА! ГОДОВОЙ КУРС 
— ЗА 10 ЧАСОВ!». – Наука и жизнь, 2008, № 2 
Виноградов С.Н. «Открытие Шаталова (опора на 
механизм понимания)», Москва,ГУП ЦРП 2004 г. 
http://www.nkj.ru/archive/articles/12969/ 

 
*     *     * 
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