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У Національній доктрині розвитку освіти одним із 

пріоритетних напрямків державної політики  визначено інтеграцію 
вітчизняної освіти до європейського та світового освітніх просторів. 

 Однією з найбільш ефективних форм позакласної роботи, 
яка сприяє реалізації даного питання, засвоєнню учнями 
європейської тематики, як нового виміру, є організація і 
проведення «Днів Європи в навчальному закладі». 

В Решетилівській гімназії імені І.Л.Олійника вже декілька років 
проводяться  різні конкурси, вікторини, колективні творчі справи, 
години спілкування, пізнавально – розважальні ігри, що 
заохочують учнів до пізнання нового про європейський  простір. 

Запропоновані форми роботи сприяють набуттю 
комунікативної компетентності, вмінню шукати інформацію, 
використовувати її, працювати в колективі та індивідуально. 

Організатори ставлять за мету: поглибити знання учнів про 
країни Європи, які входять до Європейського Союзу; підкреслити 
приналежність нашої держави до європейської сім’ї народів і 
безперечність її європейського вибору в майбутньому; виховувати 
повагу до національних, духовних, культурних надбань 
європейських народів. 

Зі своїми напрацюваннями прагне познайомити Вас автор 
збірки, вчитель навчального закладу Кошова В.М.. Методичні 
розробки спрямовані на те, щоб в цікавій формі донести до 
школярів певну інформацію, залучити їх до участі  в проведенні 
даних заходів. Навчальна діяльність  поєднується з пізнавальною, 
виховною, пошуковою, інформаційною. Знання про Європу  
надаються на основі історичних, культурних спільностей 
пов’язаних із основними цілями і принципами ЄС. На основі 
міжпредметних зв’язків доводиться необхідність їх здобуття. Це 
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вдається реалізувати через використання різних форм і методів 
роботи. Під час проведення кожного заходу червоною ниткою 
простежується тісний зв’язок України з європейськими державами. 

Вчителі гімназії, батьки переконалися, що в молодого 
покоління є величезне бажання розширити інформацію, здобути 
нові знання про Європу і глибше пізнати  Україну.  

Матеріали доповнюють мультимедійні презентації, які можна 
використовувати під час проведення запропонованих заходів, 
дають можливість задіяти всі органи чуття дитини, інтенсифікувати 
вплив на учня і, відповідно, значно посилити можливість сприйняття 
ним навчального матеріалу, наповнити позакласний захід 
різноманітними матеріалами, зробити його яскравішим, 
насиченішим, змістовнішим.       

В  збірку   включені  плани та  розробки  проведення   Днів  
Європи   в  Решетилівській  гімназії  ім. І.Л.Олійника   за  три  роки. 

Матеріали  «Дня  Європи  в навчальному  закладі»  вибороли   
І місце  на  Всеукраїнському  конкурсі   на  кращий  сценарій   
проведення  «Дня  Європи»  в  школі,   організованого в рамках  
спільного  проекту   МФВ та   АКШК  «Навчальний  курс 
«Європейські  студії»  для  шкіл».  

 Запропоновані напрацювання  можна використовувати  на  
уроках  всесвітньої історії, зарубіжної літератури, образотворчого 
мистецтва, а також в позакласній роботі під час проведення «Днів 
Європи в навчальному закладі», в літніх оздоровчих таборах, 
організовувати районні свята  з даної  тематики.  
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План 
проведення Дня Європи в Решетилівській гімназії 

імені І.Л.Олійника,  2004-2005 н.р. 
№  Зміст роботи Хто відповідає Клас Приміт 
1. Випуск радіогазети. 

 «Що ми знаємо про 
Європейський Союз» 

Кошова В.М. 5 - 11  

  2. Виставка газет. 
«Презентуємо держави 
Європейського Союзу»

Класні керівники 6 – 10  

  3. Брейн – ринг. 
 «Що я знаю про 
Європейський Союз» 

Кошова В.М. 11  

  4. Парад ігор народів 
Європи. 

Черкун С.І. 5  

  5. КТС «Ромашка». 
«Казки народів світу» 

Черкун С.І. 8  

  6. В гостях у Андерсена Щерба Л.А. 7  
  7. Виставка книг в 

бібліотеці про ЄС. 
Бібліотекарі 5 - 11  

  8. Конкурс малюнків на 
асфальті. 
 «Європа очима дітей» 

Вчителі 
малювання 

5 - 7  

9. Комп’ютерна 
презентація. 
 «Знайомтесь! ЄС» 

Кошова В.М. 9 - 11  

10. Інформаційна 
хвилинка. «ЄС і 
Україна – дружні 
сусіди» 

Кошова В.М. 7 -9  

11. Вікторина. 
 « З історії ЄС» 

Кошова В.М. 
 

10  

 
 



 

 7

План 
проведення Дня Європи в Решетилівській гімназії 

імені І. Л. Олійника. 
2005 – 2006 н. р.  

 
1. Єврохвилинка. 

2. Виставка літератури про ЄС. 

3. Круглий стіл. « Культурна спадщина України в    контексті світової  

культури» (11-В клас) 

4. Прес – конференція. «Європа вчиться долати глобальні   проблеми 

людства»  (10 – А, 9 – Г кл.) 

5. Вікторина. «Чи знаєш ти ЄС?» (10-Вкл.) 

6. Ми презентуємо країни Європи. ( 7-Б, 5-Б кл.) 

7. Європейський аукціон. (9 – Б кл.) 

8. Конкурс плакатів. « Європа наш дім» ( 7 – 8 кл.) 

9. Комп’ютерна презентація. 
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План проведення тижня Європи 
в Решетилівській гімназії імені І.Л.Олійника  

в 2006 - 2007 навчальному році 
 

№ Зміст заходу Дата 
проведен 

Час 
проведення 

Хто відповідає 

1.  
 
 

Єврохвилинка.  
Вікторина.  
«Чи знаєш ти  
Європу?» 

14. 05. 2007р.
 

9.40 – 10.00 
 
 

учасники 
факультативу 
Кошова В.М. 

2.  
 

Європейське поле 
чудес. 

 
 

10.45- 11.05 Кошова В.М. 
 

3. 
 
 
 

« Знайомтесь! 
Європейський 
Союз!». 
Мультимедійна 
презентація. 

 
 
 
 

11.50- 12.10 
 
 
 

Кошова В.М. 
Учні  5–А кл. 

4.  
 
 
 
 

«Секрети 
європейських 
казкарів». 
 Пізнавально – 
розважальна гра. 

15.05.2007р. 13.05- 13.55 
 
 
 
 

Кошова В.М. 
учасники 
факультативу 
 

5.  
 
 
 

«Бувальщини про 
європейських 
композиторів». 
Година спілкування. 

16.05.2007р. 14.00- 14.45 
 
 
 

Кошова В.М. 
учасники 
факультативу 

6. 
 
 

«Єврознайка». 
 Пізнавально – 
розважальна гра. 

 
 
 

14.00- 14.45 
 

Кошова В.М. 

7. 
 
 
 

«Письменники 
Європи». 
Інтерактивна 
мозаїка. 

17.05.2007р. 
 
 

13.05- 13.50 
 
 

учні 6 – Б кл. 
Кошова В.М. 

8. 
 

«Європейська 
мода».  Брейн – 
ринг. 

17.05. 2007р. 
 

14.00- 14.45 Кошова В.М. 
10 – 11 класи 
 

9. 
 
 

«Картинна галерея 
Європи». 
Заочна подорож. 

18.05.2007р. 14.00- 14.45 Кошова В.М. 
 9 класи 
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«День Європи» в гімназії  (5-11кл.) 
 
Мета: поглибити знання учнів про країни Європи, які входять до ЄС; 
підкреслити приналежність нашої держави до європейської сім’ї 
народів і безперечність її європейського вибору в майбутньому; 
виховувати повагу до національних, духовних, культурних надбань 
європейських народів. 
 
Обладнання: символіка Євросоюзу , мапа із зображенням Європи,     
костюми з елементами національного одягу країн, які увійшли до ЄС; 
великий вінок із квітів,  до якого прикріплені стрічки з назвами країн 
ЄС,  мультимедійна  презентація.  
 
Форма проведення : колективна виховна справа. 
 

Хід проведення: 
 

Свято розпочинається проведенням лінійки. Звучить пісня  
Раїси Кириченко «Моя Україна – червона калина». На моніторі- 
зображення краєвидів України. 

 
Ведуча: Кожна людина з великою любов’ю і душевним трепетом 
згадує місце, де народилася, де минуло її дитинство. То родинне 
вогнище, маленька батьківщина кожної людини, де живуть мама, 
тато, бабуся, дідусь, сестри і брати. І якщо скласти маленькі 
батьківщини кожного з нас, вийде велика держава – Україна. 
 
Ведучий: Україна – це наша земля, рідний край, наша країна з 
багатовіковою історією, мальовничою природою, чарівною піснею, і, 
зрозуміло,  талановитими людьми. 
 
                           Танок в супроводі пісні «Одна калина» 
 
Ведуча: За територією Україна є найбільшою в Європі країною (603,7 
тис. км. кв.),а за чисельністю населення – п’ятою. Вона межує з 7 
країнами, чотири з яких у 2004 році стали членами ЄС. 
 
Ведучий: Народна прислів’я говорить: «Гарний сусід – найближчий 
родич». І ми з вами в цьому постійно переконуємося. Для нашої 
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держави велике значення відіграють партнерські відносини з 
країнами Європи. 
 
Ведуча: Інтеграційні процеси у політичній, економічній, соціальній і 
духовній сферах є одним із характерних елементів сучасної Європи. 
 
Ведучий: До слова запрошуємо директора гімназії. 
 
Директор гімназії : Сьогодні в нашому навчальному закладі 
оголошується «День Європи». Мета даного заходу - поглибити 
знання учнів про країни Європи, які увійшли до ЄС; підкреслити 
приналежність нашої держави до європейської сім’ї народів і 
безперечність її європейського вибору в майбутньому. 

 
План проведення: 

1. Лінійка, присвячена початку «Дня Європи» в гімназії. 
2. Конкурс малюнків : «Ми, українці, в сім’ї європейських народів»(5<

6 кл.) 
3. Парад ігор  народів Європи (6 <7 кл.) 
4. Фестиваль європейського танцю. (10< 11 кл.) 
5. Просимо до столу (кожний  клас рекламує одну страву – країн, що 

входять до ЄС) 
6. Гра : «Так! Ні!» (10 <11 кл.) 
7. Гра «Ромашка». Казки народів Європи. (5кл.) 

 
1 учень: Європа - частина світу на північній півкулі; разом з Азією 
утворює континент Євразія. 
 
2 учень: Територія близько 10,5 млн. км. кв.. За традицією умовну 
межу Європи на суходолі проводять вздовж східного підніжжя 
Уралу, р. Емби та Кумо – Маницької низовини; Босфор та 
Дарданелли відокремлюють Європу від Азії, Гібралтарська протока– 
від Африки. 
 
3 учень: Західні береги Європи омиваються водами Атлантичного 
океану. Неспокійне море упродовж століть вгризалося в узбережжя, 
створюючи острівні ланцюги, миси і протоки. 
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4 учень: Океанічні течії обігрівають північно – західну частину 
материка, створюючи тут вологий і м’який клімат. 
Південноєвропейські землі , переважно спекотні і сухі, виходять до 
Середземного та Чорного морів. 
 
1 учень: Північну окраїну Європи утворюють скуті кригою береги 
Північного - Льодовитого океану. 
 
2 учень: Тисячі років сільського господарства і сотні років 
індустріалізації  повністю змінили європейський пейзаж. Густі ліси 
було вирубано, а степи розорано. 
 
3 учень: Виросли великі міста і порти, пов’язані між собою мережею 
автомобільних та залізничних шляхів. 
 
4 учень: Європейський Союз, нині об’єднує 27 країн (називають 
країни, виходять хлопець і дівчина в національному вбранні і 
виносять табличку з назвами держави) 
 
1 учень: Даний союз ставить за мету досягнення дедалі більшої 
економічної і політичної єдності континенту. 
 
2 учень: Європа – батьківщина багатьох народів, культур і мов. Про 
це ми дізнаємося сьогодні на святі «День Європи». 
 
3 учень: Запрошуємо учнів, батьків, гостей прийняти активну участь. 
 
(«День Європи» проводиться за планом, одночасно на декількох 
шкільних майданчиках. Фрагменти свята додаються) 
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Парад ігор народів Європи  (3-6кл.) 
 
Ведуча: Дорогі діти! Сьогодні ми з вами познайомимося з іграми, які 
передаються з покоління в покоління, від одного народу до іншого. 
Ми граємося і не задумуємося, звідки походить та чи інша гра. 
        Наш «Парад» розпочнемо грою «Один в колі». Цій грі вже 
більше століття, а походить вона з Угорщини і вважається  
найпопулярнішою. 
       Умови гри: 15 -20 чоловік стають в коло і кидають один – одному 
маленький м’ячик, доки хтось не помилиться і не спіймає його. Цей 
гравець знаходиться в колі, по центру. Гравці продовжують 
передавати м’яч, але стежать, щоб його не схопив гравець, який 
знаходиться у центрі. Якщо гравець схопив м’яч, кинутий йому з 
іншої сторони, він старається вибити того, хто стоїть в центрі  кола. 
Якщо влучили в нього – м’яч, що впав, ловлять і чекають нової 
нагоди влучити в того, хто стоїть у центрі. Якщо учасник, який кинув 
м’яч, не влучив у гравця у центрі, він іде на його місце в центрі кола. 
     Запитання до учасників гри: 
Чи сподобалась Вам гра ? На яку українську гру вона схожа? 
Наступна наша гра «Нідерландські схованки». 
      Про історію схованок і легенд, що з ними пов’язані, можна 
розповідати довго. У Нідерландах вважають, що ця гра походить від 
давніх народних звичаїв. Хлопці і дівчата в перші дні весни йшли у 
ліс, у поле шукати птахів, жуків, збирати квіти, щоб переконатися, чи 
прийшла ніч відродження. Тому в цій країні гравці імітують птахів, 
втікають від мисливця, махають крилами. Якщо мисливець довго не 
знаходить гравців, то вони свистять, імітуючи голоси птахів, щоб 
дати знати про себе. 
     Схованки розповсюджені в різних варіантах і стали складовою 
частиною багатьох національних ігор, вони тісно пов’язані з 
народними звичаями та обрядами. 
     А зараз ми з Вами познайомимося ще з однією цікавою грою, яка 
називається «Камінчик» і походить з Греції. 
     За правилами цієї гри Вам потрібно вишикуватися в одну  
шеренгу. До керівника групи, який стоїть попереду, учасники 
протягують руки із складеними долонями. Ведучий має камінчик, він 
ходить перед шеренгою і робить вигляд, що хоче покласти його в 
долоні гравців. Потім непомітно кладе камінчик в руки одному з 
гравців. Той кому дістається камінчик, біжить до раніше визначеного 
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пункту і повертається назад, щоб повернути камінчик ведучому. Інші 
гравці переслідують його і намагаються спіймати, доки він в полі. На 
лінії його ловити вже не можна. Якщо гравець повернеться назад і 
його не зможуть спіймати, в наступному турі гри він буде ведучим. 
Коли його спіймають, місце ведучого займає гравець, який першим 
доторкнувся до того, хто біг. 
     А зараз ми перевіримо ваше вміння влучати в ціль. Гру, яку я Вам 
зараз запропоную, вигадали іспанці. Відома вона вже багатьом 
поколінням європейських народів. Називається «Влуч у відро». 
Гравці стають півколом біля відра, що стоїть на землі на відстані 3 – 4 
метрів від них. В руках у кожного – камінчики. Після свистка гравці 
по черзі кидають камінчики так, щоб влучити у відро. Той, хто 
промахнувся, дає заставу, хто потрапив камінцем у відро – отримує 
очко. Після кількох турів підраховуються набрані очки. Гравці, які 
набрали найбільшу кількість очок, визначають штрафи тим, хто 
«сплатив» заставу (можна виконати танок, пісню, тощо) 
    На завершення нашої «Панорами ігор» я хочу запропонувати Вам 
пройтися у танку. Одним із улюблених українських хороводів в усі 
часи була «Подоляночка». Запрошую учнів 5 класів взяти участь в 
нашому хороводі. 
    Дорогі діти! Сьогодні Ви переконалися в тому, що Україна тісно 
пов’язана політичною, економічною, науковою  та культурною 
співпрацею з народами Європи і наші ігри багато в чому схожі на 
європейські. Отже, ми одна велика родина - є в р о п е й ц і. 
 

Гра «Так! Ні!» (9-11кл.) 
 
Умови гри: учням задають запитання. Вони визначаються з 
відповіддю і потім займають позицію сторони : «Так» чи «Ні». Після 
вибору пояснюють, чому так вважають. Гра розрахована на учнів - 
старшокласників. 
 

1. ЄС – союз держав, членів Європейської співдружності, 
створений згідно з Договором про ЄС (так) 

2. Україна є членом ЄС (ні) 
3. Мета ЄС: створення економічного, монетарного і політичного 
союзу, а також запровадження спільного громадянства (так) 

4. ЄС керується принципами: поваги до національної 
самобутності, демократії та фундаментальних прав людини (так) 
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5. Рішення у ЄС приймається меншістю голосів (ні) 
6. 1 11. 1993 р. набув сили Маастрихтський договір (так) 
7. До ЄС входить 20 держав (ні) 
8. Грошова одиниця ЄС «євро» (так) 
9. Європейський парламент є виборним органом (так) 
10. Чи правда, що існує п’ять інституцій ЄС (так). Назвіть їх. 

(Європейський Парламент,  Рада Європейського Союзу, 
Європейська Комісія, Суд Європейського Союзу, Рахункова 
палата або Суд аудиторів ЄС) 

11. День Європи відзначається 30 січня (ні)  
12. Музика гімну взята з Дев’ятої симфонії Людвіга Ван 
Бетховена.(так) 

 
Фестиваль європейського танцю  (5-11кл.) 

 Звучить вальс Шуберта. 
 

Ведуча: Складовою нашого свята є проведення «Фестивалю 
європейського танцю». Напевно, немає на світі такої людини, яку 
танець може залишити байдужою. Серед більшості танців вальс –  
найулюбленіший і найдовговічніший. Дякуючи своїй пластиці, яка 
поєднується з дивовижною легкістю, витонченістю і плавністю рухів, 
при відносній простоті широких ковзних танцювальних па, він 
швидко завоював величезну популярність. 
 
Ведучий: Вальс був народжений три століття тому як народний 
танець на межі трьох країн – Німеччини, Австрії, Чехії. Танцювали 
його в містах і селах. Танцювали всюди, де збирався і розважався 
простий нерозбещений народ. Один історик того часу не без гумору 
відзначив, що вальс розповсюдився в Європі, як епідемія нежитю. 

(учні виконують вальс) 
 
Ведуча: Наступний танок, з яким ми хочемо Вас познайомити - 
«Кернтенський селянський танок». Він схожий на фігурний вальс, 
побудований на різних поворотах і перекрутках з складним 
переплетенням рук партнерів. 
      Не дивлячись на складність фігур, австрійські юнаки і дівчата 
виконують його вправно, танцюють так весело і невимушено, що 
глядачі не помічають складності танцю. До вашої уваги 
«Кернтенський танок». 
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Ведучий: Сюїту європейських танців продовжують танці Чехії. 
Народні танці цієї країни виконуються весело і невимушено. Музика 
– народна. Виконується на роялі, акордеоні або музичним ансамблем. 
 
Ведуча: У чеському танку «По лугу ходила» розповідається, як 
дівчина «по лужку ходила, три гілочки вила», як просила матір не 
одружувати її з бідним юнаком. 
     Зустрічайте танцювальний колектив….  В їхньому виконанні 
чеський хоровод «По лужку ходила» 
 
Ведучий: Продовжуємо фестиваль угорським народним танком 
«Чардаш». Музичний розмір парний 2/2, складається із повільного 
вступу та швидкого танцю. Цей танок стилізований у творчості 
Ф.Ліста. 
 
Ведуча: В 2004 році до ЄС приєдналися три прибалтійські держави: 
Латвія, Литва, Естонія. Ці  споріднені народи знаходяться у Східній 
Європі, над Балтійським морем. У них схожа культура, звичаї, 
традиції. Прибалтійці працелюбні, як і всі європейці. Але люблять  і 
відпочивати. Жодне народне свято не обходиться без запального 
прибалтійського танцю. До вашої уваги «Прибалтійські наспіви» 
 
Ведучий: Україна теж славна своїми танцями. Хто з українців не 
любить станцювати польку чи коломийки, поводити хоровод. Та 
особливо зачаровує «Гопак» зі своїми раптовими оборотами, 
підскоками, присіданнями, випадами. І всі ви знаєте, що «Гопак» в 
наш час відроджується, як забуте бойове мистецтво українців. 
Ведуча: Спливають останні хвилини нашого фестивалю. 
 
Ведучий: Добра і радості, 
                 Миру і затишку, 
                 Щастя й здоров’я 
                 Бажаємо всім від душі. 
 

Підведення підсумків. Виступ директора гімназії. 
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Ведуча: Підійшов до завершення наш «День Європи» в гімназії. Ви 
дізналися сьогодні багато цікавого про споріднені нам народи, про 
наших сусідів. 
 
Ведучий: Ми повернули наш шкільний глобус і крізь сітку меридіанів 
і паралелей побачили все, чим багата Європа: корисними копалинами 
і природними ресурсами. А особливо своїми людьми, які бережуть 
звичаї, традиції своїх народів. 
 
Ведуча: А ще бережуть мир. І нехай у світі завжди панує тепло, 
щирість відносин між людьми. А голуби миру постійно злітають в 
небо і несуть порозуміння і злагоду. 

(діти пускають в небо голубів, звучить пісня «Злагода») 
 

* * * 
 

Секрети європейських казкарів (5кл.) 
Мета: поглибити знання учнів про казкарів Європи, закріпити 
вивчений матеріал на уроках зарубіжної літератури, розвивати в 
учнів дотепність, кмітливість; виховувати вічні цінності: любов до 
Батьківщини, старших, повагу до національних надбань не тільки 
своєї держави, а й всієї європейської спільноти.  
 

Обладнання: мультимедійна презентація, виставка книжок, 
ілюстрацій до казок, реквізити для проведення конкурсів. 
 

Форма проведення : пізнавально – розважальна гра. 
 

Хід проведення: 
Вчитель: Одною з найчарівніших країн, яку відвідує кожна дитина 

є країна казок. Сьогодні ми з вами спробуємо розкрити таємниці 
літературних казок, авторами яких є прекрасні казкарі Європи. Вони 
своїми творами стали відомі в усьому світі. Їх герої цікавлять малечу 
багатьох поколінь. 
Сьогодні до нас завітають герої казок, які прагнуть повідати нам 

про своїх авторів, які їх створили. 
Давайте пригадаємо, що ж таке казка? 
Чим відрізняються літературні казки від народних? 
Які ви знаєте види казок? 
Назвіть чарівні предмети, що зустрічаються в казках.  
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Добре. Я бачу, що ви  підготувалися зустрічати казкових героїв. 
Запрошуємо до нас дівчинку, що дійсно була незламною у 

досягненні своєї мети. Як ви здогадалися це Герда, що шукала свого 
Кая. А завітала до нас вона з Русалочкою.  
Скажіть, хто автор казок,  де живуть наші героїні? Правильно.  

 

Герда: Добрий день, дорогі діти! Ми завітали до Вас, щоб розказати 
про великого казкаря Ганса Крістіана Андерсена, його казки знають і 
читають в усьому світі. 
 

Русалочка: В чому секрет успіху цієї людини? Автор сам дає 
відповідь: «Часто мені здається, немов би кожний дощатий паркан, 
кожна квітка говорять мені: «Ти тільки подивись на мене, і тоді моя 
історія перейде до тебе». Письменник віддавав перевагу називати свої 
казки «історіями», які ним були почуті і переказані нам. 
 

Герда: Все дитинство і юність письменника пройшли в бідності. Він 
носив стару полатану сорочку, дерев’яні черевики, взимку постійно 
хворів на застудні хвороби, тому що не мав теплого одягу. 
    Батько мріяв дати сину освіту. Ганс закінчив гімназію, а потім 
навчався в Копенгагенському університеті. 
 

Русалочка: В 14 років Андерсен поїхав із Оденса в столицю. З 1835р. 
по 1872 р. письменник опублікував 156 казок. 
     40 років Ганс прагнув людям розповідати про добро і зло. 
Найвища нагорода - Міжнародна золота медаль Г. К. Андерсена 
присуджується дитячим письменникам . 
 

Герда: Ми для Вас приготували невеличке завдання. Пригадайте, що 
потрібно було зробити моєму другові Каю в льодовому палаці 
Снігової королеви. Правильно. Скласти слово «вічність». Тож і вас я 
попрошу скласти слова. Це будуть прізвища відомих казкарів 
Європи. (Грімм, Андерсен, Гауф, Гофман, Ліндгрен, Перро, Маршак, 
Пушкін) 
 

Русалочка: Запрошуємо п’ять чоловік. А хто перший виконає 
завдання, той одержить від нас нагороду –медаль «Кращий казкар». 
 

Вчитель: Діти, до нас завітала ще одна героїня казок. Це Снігурочка. 
Пригадуєте, на уроці ми говорили, про дівчинку, якій брати 
Вільгельм і Якоб віддали останні три срібні талери. Чи прийшлось 
цим героям ще хоч раз зустрітись з нею в житті? Послухайте. 
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Снігурочка: 5 липня 1860 року в Берлінській академії наук відбулося 
урочисте засідання. На нього був запрошений Якоб Грімм. На жаль, 
його брата вже не було в живих. Він ось яку повідав історію: «Якось 
Вільгельм йшов додому, а назустріч із темноти з’явилась маленька 
дівчинка. В руках у неї були квіти. 

- Пане Грімме, сказала вона, - я принесла вам три гілочки  
жасмину. 

- Чому саме три?  -  запитав Якоб. 
- Колись ви мені подарували три срібні монети. Це була ціла 
спадщина для нашої сім’ї. Батько хворів, і нічим було оплатити 
лікарню, ваші гроші нас спасли від повного розорення. 

- Коли це сталося? – запитав Якоб. 
- О! Мені було лише сім років. Я йшла по дорозі, а ви з братом 
стояли поряд з каретою. Ви подарували мені три срібні талери. 

- Щось пригадую,  – сказав письменник. 
- Тепер ми живемо добре. Я завжди пригадую вас і читаю ваші 
книги». 

Ось так цінували прості люди казкарів. А вони зробили дуже 
багато. «Нами зібрано і записано казок, що можна заставити цілу 
шафу»,- так сказав сам  Якоб Грімм. 

 
Вчитель: 29 листопада 1907 року в газеті провінційного 

містечка Віммербю в рубриці «Народились» серед інших оголошень 
було надруковано: «В орендатора Самуеля Августа Еріксона» - 
донечка Астрід, панна Емілія» Так вперше з’явилось в пресі ім’я 
Астрід Ериксон, майбутньої прославленої дитячої письменниці 
Ліндгрен. В сім’ї Ериксонів було четверо дітей. Яких тільки ігор вони 
не вигадували. Астрід пригадувала: «Ми гралися, гралися, гралися, 
гралися до того, що дивно, як це ми не загралися до смерті» 

   Але дівчинка швидко виросла і стала мамою. А згодом  
наполегливе маля умовило маму написати для неї цікаву історію. Так 
з’явилась на світ перша героїня Ліндгрен - дівчинка з рудим 
волоссям; смілива, наділена даром фантазувати, яка володіла 
величезною фізичною силою. Це …. (Пеппі Довгапанчоха ) зараз 
з’явиться  у нас в гостях.. 

 
Пеппі : Правильно. Мене звати Пеппілотта – Віктуаліна –  
Рольгардина, я донечка капітана Ефроїма Довгапанчоха, колись грози 
морів, а тепер негритянського короля. Взагалі - то кажуть, Пеппі – 
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моє навмисне ім’я. Тато вважає, що ім’я Пеппілотта вимовляти дуже 
довго. 

   Досить про мене. Я вже хочу розважатись. Давайте організуємо  
гру «Луна». Ви будете моєю луною. А щоб було радісніше плескайте 
в долоні. Відповідаючи – два хлопки одночасно. Почали! 

                Сколько будет дважды два? 
- ( Два! Два!) 
А сто двадцать минус два? 
- (Два! Два!) 
Замечательный ответ 
- (Вет! Вет!) 
Математикам привет! 
- (Вет! Вет) 
Ухо это или нос? 

                   -(Нос! Нос!) 
А быть может, сена воз? 
- (Воз! Воз!) 
Это локоть или глаз? 
- (Глаз! Глаз!) 
А вот это что у нас? 
- (Нос! Нос) 
Вы хорошие всегда? 
-(Да! Да!) 
Или только иногда? 
- (Да! Да!) 
Не устали отвечать? 
- (Чать! Чать!) 
Попрошу вас помолчать. 

 
Ви знаєте, що я найсильніша дівчинка у світі? А чи ви такі, ми 
зараз перевіримо. Запрошую чотирьох чоловік. По сигналу вам 
потрібно зібгати газету в один клубок, не допомагаючи іншою 
рукою, не притуляючи до себе. 

     З вами весело, але мені потрібно поспішати. 
 

Вчитель: Через декілька років після видання казки «Пеппі 
Довгапанчоха» один хлопчик написав Астрід Ліндгрен, що він 
дуже любить цю книжку і що учні його класу хочуть дізнатися, чи 
напише вона ще що – небудь. Чи було це відповіддю хлопчикові? 
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Невідомо! Але в 1955 році з’явилась нова повість – казка 
шведської письменниці «Карлсон, який живе на даху». Її головний 
герой - власною персоною. Зустрічайте. 
 

Карлсон:  Так, так . Можна відпочити і трохи підзаправитись. 
Доки я буду їсти своє улюблене варення, пропоную вам розгадати 
кросворд. Я подивлюсь, як ви знаєте  казку. 
   Хто швидше розгадає, той отримає мій приз. 
1. Одна з улюблених страв Карлсона. (плюшки) 
2. Ім’я собаки, яку подарували Малюку на День народження    

(Бімбо) 
3. Як звали сестру хлопчика? (Бетан) 
4. Хто автор казки «Карлсон, що живе на даху»? (Ліндгрен) 
5. Назва міста, в якому проходили казкові події. (Стокгольм) 
6. Місце проживання Карлсона. (дах) 
7. Подарунок Карлсону в День народження від Малюка. (пістолет) 
8. Справжнє ім’я Малюка. (Сванте) 
 
Вчитель:  Неперевершеним майстром  пера є російський 

письменник Микола Носов. Багатьох дітей радує роман – казка  
«Пригоди Незнайка і його друзів». Які тільки історії не трапляються з 
нашим героєм, та він прагне вирішити їх з гідністю. Не оминув  він 
сьогодні нашу світлину.  

   
Незнайка: Як приємно зустрітись зі своїми старими друзями. Я 

сподіваюся, що ви мені допоможете вирішити проблему, яку 
поставив переді мною поет Цвєтік. Мені потрібно скласти вірш, щоб 
в ньому говорилось про Європу. Хто бажає допомогти? 

  Я ось тут, наприклад, склав, а мене наш поет розкритикував. 
   Європейцем хочу стати. 
   В Польщу, Данію злітати.            
   Подивитись, як живеться 
   Тому, хто європейцем зветься. 

 
Молодці. У вас кращі вірші. 
 
Вчитель:  Багатий казковий світ, а тому він завжди приваблює до 

себе митців, які створюють ілюстрації до них. Не пройшли повз них і 
ми. Вам потрібно за декілька хвилин намалювати ілюстрацію до 
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відомих вам казок європейських письменників. А ми тим часом 
спробуємо переглянути ілюстрації і відгадати, до яких це казок вони 
створені.  

                       (захист малюнків) 
 
Вчитель:  Де тільки не подорожують герої Вільгельма Гауфа, де 

тільки з ними не трапляються пригоди: в пустелі, в дрімучому лісі на 
морі, в Німеччині, Шотландії, Франції, Голландії… Але не так 
важливо  - де? Важливіше – які?  Три казкових альманахи, в які 
увійшло 13 казок і три новели  - це те важливе, що подарував Гауф.  
Йому судилося прожити всього 25 років і з них  тільки чотири 
присвятити літературній справі. Але його казки ми читаємо і до цього 
часу. Запрошую вас до наступного конкурсу. В казці «Карлик ніс» 
розповідається про сина чоботаря . Тож попросимо в нього чарівний 
чобіток, який допоможе нам перевірити, як ви вивчили казки 
європейських  чарівників слова. 

 
Запитання в чобітку. 

1. Чому принци в казці «Дикі лебеді» Г.Андерсена перетворились 
на лебедів? ( Їх зачарувала зла мачуха) 

2. Яке незвичайне дзеркало змайстрував злющий троль в казці 
Г.Андерсена « Снігова королева»? ( Воно все викривляло:  

      «добре і прекрасне зменшувалось, гидке і погане   
збільшувалось) 

3. Що сталося з дзеркалом в казці Г.Андерсена « Снігова 
королева»? ( Воно розбилось, друзки розлетілись по всьому 
світу.) 

4. Що побачила головна героїня з казки «Русалочка» Г.Андерсена, 
вперше з’явившись на поверхні океану? (Свято на кораблі 
принца; танці; фейерверк, а потім бурю, під час якої вона 
врятувала принца) 

5. Яку перуку носив хрещений дітей – радник Дроссельмейєр із 
казки «Лускунчик» Гофмана? ( Із скляного волокна) 

6. Скільки років Якоб, син чоботаря, з казки «Карлик ніс» Гауфа 
провів у бабусі – травознайки? ( Сім) 

7. Головна героїня казки Шарля Перро «Соболевий черевичок».  
(Попелюшка) 

8. За чим послала зла мачуха пасербицю в негоду із п’єси – казки 
«Дванадцять місяців» С.Маршака? (За підсніжниками) 
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9. Згадайте ім’я героїні, яка на шляху до бабусі зустріла страшну 
перешкоду. (Червона шапочка) 

 
Вчитель: Після важкої роботи людина бажає відпочити. Я бачу, що 

ви теж добре попрацювали і заслуговуєте на нього. До нас завітала 
Попелюшка, яка так прагнула попасти на бал і затанцювати, але в неї 
залишились невиконані справи. Допоможемо їй? 

 
Попелюшка: Я поспішала на ваше свято і взяла з собою декілька 

невиконаних завдань, що наказала мені мачуха. Прошу дівчаток 
допомогти  перебрати крупи на кашу. 

Молодці! Добре вмієте працювати.  А ще в мене є чарівна 
паличка. Її може одержати той, хто відгадає, який предмет я з собою 
принесла? Скажіть, чим я пригощала своїх сестер на балу? 
(цитринами) 

Мені приємно, що ви так добре знаєте казку Шарля Перро. Тепер 
всі справи зроблені і можна повеселитись. Запрошую вас до танцю. 

                                 ( казкові герої танцюють вальс) 
Вчитель: Ось і перегорнули ми сторінки казок європейських 

письменників,  згадали тільки деякі з них. Але маємо сказати, що  
всім нам, європейцям, в усі часи  і в усіх країнах близька одна і та ж 
проблема - це боротьба добра зі злом. Ми сподіваємося, що у ваших 
душах  будуть проростати тільки зернини добра, любові, дружби, які 
посіяли герої казок.   

* * * 
 

Європейський аукціон  (7-11кл.) 
Мета: поглибити знання учнів про Європу; виробляти навички 
швидкого мислення; виховувати повагу до національних надбань 
різних народів. 
 

Обладнання: картки з цифрами для проведення аукціону, молоток, 
лот, карта Європи, прапор ЄС, призи, що будуть реалізовуватись. 
 

Хід проведення: 
 

1. Оргмомент. 
2. Вступне слово вчителя. 

         Європа – це континент різних традицій та мов, але, водночас, 
спільних цінностей. Європейський Союз – організація, яка захищає 
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інтереси європейських країн. Він заохочує співробітництво між 
народами Європи, сприяє єдності, зберігаючи розмаїття. Україна не є 
членом ЄС, але прагне до вступу. Більше 10 років вона має дуже тісні 
з ЄС стосунки. 
         Сьогодні я пропоную вам провести аукціон, на якому ми 
зможемо пригадати важливі сторінки європейської історії, культури, 
традицій, географічних особливостей. Ви кожен на столі маєте картки 
з цифрами. Після оголошення мною питання ви піднімаєте картку і 
даєте відповідь. Чия відповідь буде останньою, той і одержує приз. 
Вигукувати не дозволяється. 
 
Лот 1.  
Які держави входять до ЄС? (Бельгія, Німеччина, Франція, Італія, 
Люксембург, Нідерланди, Данія, Ірландія, Греція, Іспанія, Португалія, 
Австрія, Фінляндія, Швеція, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Чехія, 
Словаччина, Угорщина, Словенія, Мальта, Кіпр, Великобританія, 
Болгарія, Румунія) 
 
Лот 2. 
Назвіть столиці країн ЄС. (Бельгія – Брюссель, Німеччина – Берлін, 
Франція - Париж, Італія - Рим, Люксембург - Люксембург, 
Нідерланди – Амстердам, Данія - Копенгаген, Ірландія - Дублін, 
Греція - Афіни, Іспанія - Мадрид, Португалія - Лісабон, Австрія - 
Відень, Фінляндія - Гельсінкі, Швеція - Стокгольм, Естонія – Таллін, 
Литва - Вільнюс, Латвія - Рига, Польща - Варшава, Чехія - Прага, 
Словаччина - Братіслава, Угорщина - Будапешт, Словенія - Любляна, 
Мальта - Валетта, Кіпр - Нікосія, Великобританія - Лондон, Болгарія 
– Софія,  Румунія - Бухарест) 
 
Лот 3. 
Які ви знаєте найбільші річки Європи? ( Дунай, Темза, Влтава, 
Одер, Вісла, Рейн, Дніпро, Ельба, Луара, Сена, Дністер, Волга, Ока, 
Дон, По, Тибр, Гаронна …) 
 
Лот 4. 
Назвіть відомих композиторів Європи? (Ф.Лист, Джузеппе Верді, 
Л. Ван Бетховен, Й. Штраус, М.Огінський, П. Чайковський, А. 
Вівальді, Р. Шуман, Ф.Шопен, І.Бах, Хабанера Бізе, В.Гріг,  
Р. Вагнер, В. Моцарт, М.Мусоргський) 
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Лот 5. 
Кого Ви знаєте з відомих письменників Європи? ( Шарль Перро, 
Й.Гете, Р.Бернс, Стефан Цвейг, брати Грімм, Г.Андерсен, Гауф В., 
Б.Шоу, А.Ліндгрен, А.Мілн, О. Уайльд, А. де Сент – Екзюпері,  
В. Шекспір, Я. Гашек…) 
 
Лот 6.  
Назвіть національні валюти. (євро, крона, лат, фунт стерлінг, 
мальтійська ліра, кіпрський фунт, форінг, злотий…) 
 
Лот 7. 
Які історичні місця Європи ви знаєте? (Тріумфальна арка, 
Ейфелева вежа, Лувр (Париж), Колізей (Рим), Тауер (Лондон), Ель 
Прадо ( Мадрид), Єлісеївські поля (Франція) …) 
 
Лот 8. 
Мови, якими спілкуються європейці. (англійська, німецька, 
французька, російська, українська, латишська, естонська, польська, 
чеська, угорська, данська, фінська, угорська,  шведська, ісландська, 
норвезька, фламанська, литовська, словацька, грецька…) 
 
Лот 9. 
Відомі європейські страви. (голландський сир, італійські макарони, 
венські клецки, яйця по – шотландськи, грінки по – англійськи, рагу з 
овочами по – бельгійськи, грецький салат, данські бутерброди, 
іспанський омлет, латвійська комі ( жарена конопляна маса), 
латвійський буберт ( манна каша із сливками), литовські зрази, 
литовський скиландис ( ковбаса), польська чернина ( суп із гусиної 
крові з клецеками і сухофруктами), французькі соуси, голландські 
блюда з картоплі, гуляш по – угорськи) 
 
Лот 10. 
Гори Європи. (Альпи, Карпати, Уральські, Апеннінські, 
Скандинавські, Піренейські, Балканські, Кримські) 
 
Лот 11. 
Назви автомобілів, що випускають в Європі. ( Мерседес, Пежо, 
Рено, Фіат, Саар, Феррарі, Фольксваген …) 
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 * * * 
 

В світі високої моди  (9-11кл.) 
Мета: поглибити знання учнів про модельєрів Європи; формувати 
навички роботи в групі; розвивати мислення; виховувати повагу до 
національних надбань інших народів. 
 
Обладнання: пристрій для проведення брейн – рингу; карта Європи; 
портрети модельєрів. 
 
Форма проведення: гра брейн – ринг 
 

Хід проведення: 
 
Ведуча: Добрий день, дорогі діти. Ми раді зустрічі з Вами. В рамках 
проведення тижня Європи  пропонуємо вам зіграти в  брейн – ринг. 
Тема нашої зустрічі « В світі високої моди». Сьогодні  з Вами 
поговоримо про відомих модельєрів Європи.  
     В усі часи, в усі віки мода займала в житті людини одне з перших 
місць. Якій жінці не хотілося бути привабливішою,  чарівнішою,  
жіночнішою.  А поряд з ними і чоловіки прагнули мати 
довершеніший, практичніший одяг. До речі, чепуритися люблять 
жінки, а створюють для них моделі  частіше, чоловіки.  
    Запрошуємо представника з кожного класу. Команди сформовані, і 
час розпочинати гру.  

Пригадаємо деякі правила гри. Обговорювати питання в групі 
дозволяється одну хвилину. Якщо є варіант відповіді, то кнопку 
можна нажимати після слова «час». Граємо до п’яти балів. 

Франція  називається «батьківщиною моди, стилю та дизайну» і 
це не випадково, тому що саме тут відбувалося зародження моди ХХ 
століття. 
 

 Перше  запитання. Кому належать дані слова: “Головне в 
жінці - не одяг, а милі манери, розсудливість і строгий режим 
дня” (Коко Шанель) 

Габріель Шанель народилася 19 серпня 1883 року в 
провінційному Сомюрі. Рано позбувшись матері, дівчинка провела 
дитинство в притулку, а юність – в католицькому монастирі. Потім 
Шанель намагалася стати артисткою, співала в місцевому кафе 
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“Ротонда” пісеньку про щеня Коко, що загубилося на величезному 
паризькому бульварі Трокадеро. Публіка прозвала  ім’ям Коко саму 
співачку.  

Втім, може, все було і не так - майбутня володарка жіночих душ 
соромилася свого походження і з раннього дитинства прикрашала 
біографію легендами, що не піддавалися перевірці. Напевно відомо, 
що першу свою справу Коко Шанель відкрила в 1909 році, коли на 
паризькому бульварі Мальзерб з'явився невеликий  магазин 
капелюшків. Через рік вона перебралася на вулицю Камбон, по 
сусідству з Великими бульварами і Вандомською площею, де 
торгувала вже не тільки капелюхами, але і одягом. 

Наступне запитання . Напередодні Першої світової війни 
володіння Шанель розширилися за рахунок бутіка на модному 
курорті Довіль в Нормандії. Яким одягом цей магазин  
привернув увагу? (купальні костюми) 

Дійсно, тут Коко і декілька її подруг з'являються на пляжі в 
спеціальних костюмах для купання. І сміливий костюм, придуманий 
Шанель, і самі купальниці привертають загальну увагу. У Довілі 
серед її замовників - шикарна публіка не тільки французьких, але і 
іспанських курортів Більбао і Сан-Себастьян. 

Але справжня популярність прийшла вже після війни, в ті 
божевільні роки, коли Європа прагнула скоріше забути перенесені 
страждання і зажити веселим і відчайдушним життям. У цій 
обстановці створені Коко Шанель моделі одягу, на перший погляд 
прості та нехитрі, швидко підкорили душі тисяч жінок не тільки у 
Франції, але і у всьому світі. Ідея, що прославила Шанель як 
дизайнера, полягала в тому, щоб звільнити жінок від корсетів, 
пишних спідниць і зайвих прикрас. Вона перша запропонувала 
представницям слабкої статі костюми з джерсі - комфортного і 
облягаючого матеріалу, який ніколи раніше не використовувався для 
виготовлення верхнього одягу.  

Що стало доповненням до простого але сміливого одягу, який 
пропонувала Коко? (духи Шанель № 5) 

Елегантне доповнення до простого, але сміливого стилю 
Шанель - духи “для жінки, які пахнуть як жінка”, як говорила 
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Шанель. Коко назвала їх Chanel № 5. Кажуть, що для виготовлення 
духів Мадемуазель, як стали називати Коко Шанель в післявоєнні 
роки, запросила відомого парфумера Ернста Бо, що поставляв свою 
продукцію російському імператорському двору. Бо запропонував дві 
серії зразків, пронумерованих від 1 до 5 і від 20 до 24. Вибір 
Мадемуазель припав на 5-й номер. Духи Chanel № 5 були допущені у 
виробництво 5 травня 1921 року, і відтоді залишаються такими, що 
продаються в світі  найбільше. Особливе місце в іміджі Chanel № 5 
зайняв флакон. Його лаконічний, “чоловічий” дизайн якнайкраще 
підходив до духу конструктивізму першої половини XX ст. За 
задумом, контур Chanel № 5 містив приховану ілюзію на прямокутні 
контури знаменитої Вандомської площі (Place Vandome) в Парижі. 
Для сучасників така форма була новаторством. Правильний 
прямокутник асоціювався з чоловічим парфумом. Жіночі духи 
випускалися в складнішому, романтичнішому стилі. Прямокутний 
контур і подовжена зрізана прозора кришка при повній відсутності 
декоративних елементів виражали сучасну філософію свободи і 
функціональності. Зараз флакон Chanel №5 виставлений в Музеї 
сучасного мистецтва в Нью-Йорку. 
У 1954 році Мерілін Монро на питання журналіста про те, в чому 
вона за звичай відправляється спати, відповіла: "Декілька крапель " 
Chanel № 5". Мабуть, кращої реклами для духів і придумати було не 
можна. 

Яким винаходом  були приголомшені  прихидьниці Коко 
Шанель в 20 роках ХХ століття? (чорне плаття без комірця, 
ґудзиків, шнурків, складок, воланів, бахроми) 

У ті ж 20-і рр. Шанель придумала знамените маленьке чорне 
плаття, без якого тепер неможливо уявити ні показ мод, ні жіночий 
гардероб. Перша модель була прикрашена лише простим 
напівкруглим вирізом і довгими вузькими рукавами. Воно було 
геніальне в своїй лаконічності - без комірця, гудзиків, шнурків, 
складок, воланів, бахроми. Світ зазнав шок: всі були приголомшені 
геніальною простотою і чистотою дизайну. Це  перше чорне плаття, 
призначене не для трауру.Цікаво, що вона ніколи не малювала свої 
моделі на папері, вважаючи за краще працювати з матеріалом голкою, 
нитками і ножицями прямо на манекенниці. Теорій у Коко Шанель не 
було, вона просто підкорялася своїй геніальній інтуїції.  
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Неперевершеними дизайнерами є і модельєри Італії. Мабуть, 
немає іншого такого випадку в історії моди, коли простий лимар 
ставав засновником світового Будинку моди. Це вдалося тільки 
Гуччіо Гуччі.  

Ніхто не міг передбачити, що Гуччіо стане відомим. 
Модельєр народився в 1881 році. Він був середньостатистичним 
чоловіком зі стандартними заробітками й звичайною родиною. 
Прожив в Англії до 1921 року, працював  ліфтером у великому готелі. 
І знаєте, як буває, людина ця була з розряду тих, хто в будь-якій 
роботі шукає тільки переваги. Йому не було ніякого діла до того, що 
багато хто вважав його «містером принеси», адже в нього була 
можливість милуватися шикарно одягненими людьми з елітного 
суспільства цілодобово. Коли майбутня знаменитість (правда, тоді він 
про це й не здогадувався) втратив роботу, Гуччіо вирішив 
повернутися в Італію. Майбутній майстер за роки роботи накопив 30 
000 лір. На той час для Італії це були великі гроші.  

Саме тоді Гуччіо усвідомив, що бажає докорінно змінити своє 
життя. Він відкриває майстерню по виробництву …  скажіть 
чого? (шкіряних валіз).  

    А також ним був відкритий маленький магазин, що пізніше став 
відомим усій Європі. В 1923 році Гуччі береться за виготовлення 
декількох прикрас зі шкіри для «золотої» молоді. Цікавий факт – під 
час створення виробу майстра не стільки хвилювало, яким вийде в 
нього аксесуар, скільки він переживав, розробляючи свій логотип. В 
«муках пошуку» йому прийшов на думку вензель із двох букв G, що 
переплітаються.  

Народне повір’я говорить: «Як ви судно назвете, так воно й 
попливе», – це саме про Гуччі. Успіх прикрас був настільки 
приголомшуючим, що замовлення на шкіряні вироби посипалися 
немов із рогу достатку. Аксесуари, виготовлені майстром із 
Флоренції, дуже швидко стали символом якості. Через пару років на 
території Апеннінського півострова з'явилося безліч бутіків шкіряних 
виробів із фірмовим знаком. Не важко здогадатися, кому вони 
належали. Поступово компанія Гуччі освоїла виробництво дорогого 
одягу для жокеїв - у костюмах від Гуччі стали виступати кращі 
вершники Європи.  
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В 1953 році Гуччі відкрив перший магазин на Манхеттені, 
ставши одним із перших італійців, що ступили на американський 
ринок високої моди. У тому ж році, на вершині своєї кар'єри, 
засновник компанії помер. І справа Гуччіо могла разом із ним відійти 
у світ інший, аби   не сини, гідні його самого. Будинок моди «Гуччі» 
(«Gucci») перейшов у спадщину чотирьом синам Гуччіо – Альдо, 
Васко, Уго й Родольфо, які успішно продовжили справу батька. 
Асортименти виробів розширюють: з'являються краватки й хустки від 
Альдо Гуччі (Aldo Gucci), а в 1947 році народжується дійсний хіт - 
сумочка з бамбуковою ручкою, яка стала символом Будинку «Гуччі». 
Знамениті власниці такої сумочки Жаклін Кеннеді, Грейс Келлі і 
Інгрід Бергман зробили її воістину культовим предметом. Речі від 
Гуччі міцно закріплюються у свідомості громадськості як символ 
багатства, забезпеченості й належності до «великих світу цього». 
Скорити Італію сімейству Гуччі здавалося недостатнім – увесь світ 
повинен був упасти до їхніх ніг.  

Компанія відкрила магазини в Парижі, Лондоні, Токіо. В 1960-
му марка Гуччі була найпопулярнішою у світі високої моди. Крім 
аксесуарів у Будинку моди почали виробляти одяг і взуття, а пізніше 
й парфуми. Слава росла зі швидкістю світла. І якщо раніше 
шанувальниками «G» були винятково авангардні плейбої, те тепер до 
них приєдналися зірки кіно й шоу-бізнесу. Заздрісники говорили, що 
Гуччі просуває ніхто інший, як пара Кеннеді. У Жаклін була іменна 
сумочка з ручками з бамбука, а Джон хизувався в ексклюзивних 
мокасинах (до речі, цю пару взуття багато хто міг спостерігати в 
експозиції Нью-Йоркського музею сучасного мистецтва).  

Здавалося б, працюй та радій, та ні. Слава й гроші швидко 
закрутили голову братам Гуччі, і незабаром про те, що у великому 
сімействі відбувся розкол, знали навіть люди, зовсім далекі від моди.  

Не знайшовши взаємопорозуміння, спадкоємці Гуччіо передають 
свою компанію …  (Investcorp) 

Нині й не віриться, що увагу світового бомонду міг привернути до 
себе студент медичного факультету, який навчався в Міланському 
університеті. Не провчившись на терапевтичному відділенні й трьох 
років, він не послухався батьків і кинув навчання. Лише у сорок років 



 

 30

він став відомим у світі моди. Як Ви думаєте, хто це? (Джорджио 
Армані) 

Армані народився 11 липня 1934 року й виріс разом зі своїми 
братом і сестрою в північному італійському місті Піасенза. Він був 
одним із трьох дітей у звичайній італійській родині, що жила в 
невеликому містечку неподалік від Мілана. У 30-і роки ХХ століття, 
це містечко  було глушиною. У ті часи вважалося гарним тоном 
прилаштовувати синів у медицину або юриспруденцію. Якщо один із 
братів ішов в адвокати, то іншому світила неодмінно кар'єра лікаря. 
Але після двох років навчання на медичному факультеті престижного 
університету в Болоньї Армані зрозумів, що кар'єра лікаря - це не для 
нього. При погляді на кров йому щоразу ставало погано, а після того 
як Армані відмовився йти на плановий розтин трупа, документи 
довелося забрати.  

Роздумувати про майбутнє молодому італійцеві довелося вже в 
армії, але й тоді він не припускав, що стане дизайнером. 
Повернувшись із військової служби в 1957 році, красунчик 
Джорджио (як називали його приятелі) асистував фотографам, 
оформляв вітрини, займався закупівлями для великого італійського 
універмагу - «Рінасценте». І ось тут він відчув себе абсолютно у своїй 
тарілці. Армані почав швидко просуватися по кар'єрних сходах - 
спершу його підвищують до оформлювача вітрин (посада дуже 
відповідальна - адже «Рінасценте» розташовується в самому серці 
міста, напроти чудового собору, де завжди тиснуться сотні туристів), 
а потім переводять у штат закупників одягу. Саме цей досвід 
допоможе Армані втримати в руках свою корпорацію, щорічний обіг 
якої тільки в Америці наближається до мільярда доларів. Але це буде 
пізніше...  

Через сім років Армані, нарешті, зрозумів, що готовий до 
творчої роботи. І отут йому посміхнулася вдача, що поставила крапку 
в нескінченних коливаннях і визначила його подальшу долю. Під час 
чергових закупівель в 1964 році Армані познайомився з Ніно Черруті 
(Nino Cerutty), який на той час уже завоював міцні позиції у світі 
моди. Черруті повірив у сили Армані й запросив його розробляти 
моделі для марки «Хітман» («Hitman»). Потім, ставши «вільним 
художником», він працює стилістом у корифеїв моди - Еммануеля 
Унгаро й Ерменеджильо Зенья. Подібне «стажування» зайняло 10 
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років, проте тепер Армані був упевнений - він знає все, що необхідно 
знати дизайнерові про мистецтво створення одягу. І талановитий 
італієць вирішив ризикнути - пуститися в самостійне плавання. Тоді 
Джорджио продав свій уже не новий "фольксваген" і відкрив власну 
справу.  

В 1974 році він виводить на подіум свою першу чоловічу 
колекцію, через рік за чоловічою пішла жіноча лінія. «Візитною 
карткою» Армані став костюм, якого стилю? ( класичного) 

Стиль, який обрав для себе Армані, називають позачасовим, 
але при цьому щораз його колекції з'являлися на подіумі вчасно. 
Кінець 70-х - початок 80-х - епоха, коли на зміну «дітям квітів» хіппі 
прийшли яппі - «діти великих міст», молоді люди з більшими 
запитами й більшими амбіціями. Яппі воліли жити поодинці, не мати 
родин і дітей, тому що побут заважав головному - просуванню по 
кар'єрних сходах. «Юних міських професіоналів» (так перекладається 
це модне слово, «яппі») привертали три сфери - юриспруденція, 
засоби масової інформації й фондова біржа.  

Тріумфальний хід Армані почався з появи в його першій жіночій 
колекції pret-a-porter в 1975 році блейзера, дуже схожого на 
чоловічий. Завдяки цьому Джорджио потрапив на обкладинку 
журналу "Time", ставши другим дизайнером після Крістіана Діора, 
удостоєний такої честі.  

З допомогою, якого американського фільму італійський дизайнер 
став кумиром заокеанських модників? (Американський жигало») 

Дійсно, коли на екрани вийшов фільм «Американський жигало», де 
Річард Гір розкидав по ліжку свій «робочий одяг» - піджаки, сорочки 
й краватки від Армані, - італійський дизайнер став кумиром 
заокеанських модників.  

В епоху емансипації жодна поважна леді не мислила життя без 
ділового костюма. Але при цьому хотілося виглядати не як «синя 
панчоха». Армані із властивою йому делікатністю перекроїв 
чоловічий піджак на жіночий, трохи більше підкреслив лінію талії, 
трохи нижче посадив ґудзик, відкривши груди, запропонував надягти 
жакет із напівпрозорою блузкою або декорованим мереживами 
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бюстгальтером. Жінки «проголосували гаманцем» - його колекції 
стали розходитися з рекордною швидкістю.  

В 1990-х роках, яка авіакомпанія Італії одяглась в уніформу від 
Армані ? ( «Аліталія».)  

Які парфуми наважився випустити відомий модельєр, що 
миттєво завоювали популярність? ("Aqua de Gio" )  

Сьогодні серед товарів, які випускаються компанією Armani 
Group, можна знайти предмети жіночого й чоловічого одягу, взуття й 
сумки, годинники, окуляри, ювелірні прикраси, парфуми, косметику 
й навіть меблі.  

Безмежна фантазія, південний темперамент, непереборний шарм 
і, звичайно, ж посмішка фортуни допомогли простому італійському 
кравцю стати найвідомішим італійським дизайнером минулого 
століття. Сміливі, розкуті, незмінно еротичні моделі від Versace 
скорили модний Олімп і серця зірок Голівуду, що мимоволі 
рекламували стиль "від Версаче", а також принесли своєму творцеві 
мільярди доларів. Мабуть, немає у світі моди іншої такої персони, 
навколо якої ходило б стільки чуток і домислів, навіть після смерті.  

Джанні народився в далекому 1946 році в костюмерній кравчині 
театру  маленького провінційного італійського містечка Реджо-ді-
Калабрія. «Навколо мене були сукні, сукні, сукні, - говорив він, 
згадуючи про перші дитячі роки, проведені поруч із матір'ю, 
професійною кравчинею. - Думаю, що своєю майстерністю й 
професіоналізмом я зобов'язаний матері». Відносини, однак, між 
ними складалися не найкращим чином. «Франческа взагалі була до 
нього байдужа, віддаючи перевагу Санто, другому синові», - 
згадують сусіди родини Версаче.  

Джанні дісталася незавидна роль маленького вигнанця: серед 
великої кількості людей він ріс абсолютно самотнім, страшенно 
страждаючи від відчуженості єдиної близької йому жінки. Але саме 
тому обділений материнською ніжністю маленький Джанні не 
відходив від неї ні на крок (приходячи зі школи, хлопчик весь вільний 
час проводив в ательє), стежив за кожним її рухом і мріяв опинитися 
на місці кожної із закрійниць... 
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«На них вона хоча б дивилася, - згадував він, - я не був її 
мазунчиком. Скоріше подушечкою, у яку вона часто встромляла 
голки-докори».  

Версаче вибирав найкраще, на його погляд, місце в сімейному 
ательє й годинами міг залишатися нерухомим, спостерігаючи за 
роботою, що кипіла навколо нього. Одного разу, повернувшись у 
магазин після уроків, він побачив, як мати знімала мірки із клієнтки - 
прекрасної молодої жінки в мереживній нижній білизні. Франческа 
вже другу годину обертала її тіло в чорний оксамит, підколювала 
шпильками складки, ретельно враховуючи кожну дрібницю... 
Хлопець стояв трохи віддалік, перед його захопленим поглядом 
напівголе тіло незнайомки огорталося  дивним вбранням, уміло 
підкреслюючи природню гідність й загладжуючи недоліки. Цей 
момент він запам'ятав на все життя: 
«Ескізи були для мене як шпаргалка - так, для пам'яті. Завдяки матері 
я зрозумів, наскільки важливо працювати безпосередньо з тілом, щоб 
бачити й відчувати, як лягає тканина, як вона взаємодіє з лініями 
жіночого тіла». 

Коли Джанні виповнилося 9 років, директор школи великим 
розчерком пера в щоденнику викликав Франческу із приводу 
обурливого поводження Джанні: «Вам варто більше часу приділяти 
вихованню свого сина. У вас росте справжній сексуальний маньяк!» І 
в якості «речових доказів» пред'явив відібрані в Джанні малюнки. Це 
були ескізи, намальовані ще боязкою, зовсім невправною рукою - 
пишні силуети Джини Лоллобріджиди й Софі Лорен у наймиліших 
вечірніх убраннях, створених хлопцим спеціально для їхніх звабних 
форм. Але, всупереч занепокоєнню директора школи, Джанні зовсім 
не цікавився сексуальними таємницями дорослого світу. Він 
сприймав жіночі силуети як моделі які йому хотілося «обійняти» 
казковими вбраннями. 

Ішов час. Джанні продовжував малювати... Вступив на 
факультет архітектури. Швидше за все, він закінчив би своє життя в 
якій-небудь затишній комірці, проектуючи черговий італійський 
будинок, але втрутилася Франческа. Вперше - й настільки 
кардинально! Вона змусила сина стати її повноправним помічником в 
ательє. Син не сказав ні слова. В 18 років кинув навчання і з головою 
занурився в створення одягу. 
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В 1976 році з ким Версачо створив марку одягу «Джанні 
Версаче»? (з братом Санто і сестрою Донателлою. Старший брат 
взяв на себе фінансові питання, а сестра відповідала за рекламні 
акції компанії)) 

Версаче виводив на подіум 16 кращих манекенниць, оплачував 
їм по 10 тисяч доларів у день. Розкіш його моделей діяла магічно. Він 
одягав принцесу Діану, ексцентричну Мадонну, Елтона Джона, 
Стінга, Елізабет Херлі, Джона Бон Джові. Створював костюми до 
балетів Моріса Бежара. Преса осаджувала покази великого Версаче: 
«Ви, не можете не пропустити мене! Ось моє запрошення! Я з 
австралійського «Vogue»!» - обурено кричав редактор рубрики моди. 
«З австралійського? Але це зимова колекція. А в Австралії немає 
зими!» - незворушно відповідала Мануела Шмейдлер, яка прекрасно 
розуміла, як треба завідувати відділом public relations у будинку 
Versace.  

А коли за справу брався сам Джанні, устояти було взагалі 
неможливо! Особливо як у тій справі з китайською порцеляною. 
Запускаючи лінію посуду, Версаче відіслав кілька ящиків, заповнених 
порцеляною, самому Сільвестру Сталлоне. Заповнив його кімнати 
подушками й меблевими тканинами, скринями різноманітного одягу 
на тисячі доларів. Те ж саме повторив із Клаудією Шиффер. «За 
настільки щедру увагу до власних персон перший і друга із 
задоволенням і абсолютно безкоштовно погодилися позувати 
оголеними для журналів, прикрившись винятково квадратними 
тарелями від Versace», - згадувала колишня подруга Сталлоне Джаніс 
Дікінсон.  

Від тепер уже дорослий хлопець-вигнанець, що став великим 
диктатором світової моди, міг дозволити собі все! Він скуповував 
багатоповерхові будинки й величезні вілли. Видавав книги, наповнені 
знімками кращих фотографів і багатозначних текстів. Подорожував, 
спустошуючи антикварні магазини з імператорською 
марнотратністю. А ще він міг дозволити собі любити. Щиро й багато.  

У цей час Будинок моди Versace залишається одним з 
найуспішніших у своїй сфері. Повний контроль над ним, як із творчої 
сторони, так і з фінансової, звалила на свої тендітні плечі сестра 
колишнього господаря Донателла Версаче. Дотепер існує й успішно 
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процвітає 138 бутиків і 345 відділів продажу по всьому світу. Лінія 
для молоді "Версус" представлена 550 магазинами. Серед друзів - 
клієнтів цього Будинку - лише найуспішніші й багаті люди: Мадонна, 
Вікторія й Девід Бекхеми, Гвінет Пелтроу й багато інших. Донателла 
довела, що вона гідно змінила на посту свого геніального брата 
Джанні, загадкове життя й смерть якого мало кого може залишити 
байдужим.  

Більше півстоліття ім'я Крістіана Діора є символом сучасної 
моди. Діор - це елегантність, жіночність і досконалий смак. 

Крістіан Діор, друга дитина з п'ятьох, народився 21 січня 1905 
року в Гранвіллі, рибацькому порту на березі Ла-Маншу. Через кілька 
років сімейство переїхало в Париж і влаштувалося на новому місці в 
районі Пассі, яке Діор так ніколи і не покидав. Його батько заробив 
майно на торгівлі хімічними добривами, а мати перетворювала гроші 
на задоволення. 

 В якому закладі змушентй навчатися  Діор за бажанням матері? 
(Школа політичних наук) 

 У Крістіана вже в юному віці відкрився художній дар, але його 
бажанню вчитися в Школі образотворчих мистецтв поклали край 
батьки, які мріяли про дипломатичну кар'єру для сина. Після 
настійних прохань матері хлопець пішов у Вільну школу політичних 
наук. Однак на цьому його політична діяльність і закінчилася. Замість 
занять із міжнародного права й географії майбутній кутюр’є 
проводив час у музеях, учився музичній композиції й живопису.  

В якому році відкрив свою приватну Галерею мистецтв? (1928 
році) 

Дійсно, у 1928 році Діор разом із Жаком Бонжаном, 
художником і актором, відкрив приватну Галерею мистецтв, у якій 
продавалися картини старих майстрів, і роботи нікому невідомих 
художників. Галерея набула популярність і солідну репутацію, однак 
у житті Крістіана Діора наступила чорна смуга. В 1929 році 
розорився батько, в 1931 році вмерла мати. А через кілька місяців, 
повернувшись із поїздки по Радянському Союзу, куди Діор 
відправився із групою молодих архітекторів, він опинився перед 
закритими дверима збанкрутілої галереї.  
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Лише в 1935 році, після декількох років безробіття, 
напівзлидарського існування й апатії, Діор, який перехворів 
туберкульозом, знайшов притулок у художника й актора Жана 
Озенна. Крістіан створював театральні костюми. Незабаром почав 
співробітництво з відділом мод популярної газети "Фігаро". Ще 
кілька наступних років Діор проробив дизайнером у Робера Піге й 
Люсьєна Лелонга. Піге навчив його елегантності й простоти, у 
Лелонга ж Діор освоїв ремесло, технологію, успадкував любов до 
ручної роботи, відчуття  матеріалу. Але Діора призивають в армію. І 
втретє майбутній майстер починає з нуля: знову журнали, знову 
робота модельєром... 

З ким зі своїх товаришів відкриває Діор власний Будинок моди? ( 
Марселем Буссаком)  

В 1946 році в співдружності з фінансистом Марселем Буссаком 
він відкриває власний Будинок на авеню Монтень. Тільки в 42 роки 
Діору вдається, нарешті, показати своє справжнє обличчя. Перша 
колекція Крістіана Діора була показана публіці в лютому 1947 року в 
Парижі на авеню Монтень на відкритті будинку моди «Dior». Вона 
відразу ж спричинила сенсацію. Затягнуті талії, високо підняте пишне 
погруддя, маленькі круглі плечі, спідниці до ікр, або прямі, або досить 
широкі, - ось основні риси його першої колекції, що пориває зі 
спадщиною довоєнної високої моди, яка розвивалася вбік спрощеності 
й функціональності. Здавалося, новий силует, названий new look, злякає 
покупця, що звик за роки Другої світової до коротких спідниць і 
квадратних піджаків, але трапилося навпаки. Утомлені від обмежень і 
вбогості парижанки із захватом прийняли колекцію. Саме із цього часу 
веде свій відлік сучасна дизайнерська традиція й мода. Але 
несподіваним протестом відгукнулася пуританська в ті часи Америка. 
«Як він посмів повернутися до розкоші в країні, паралізованій 
страйками, де уряди змінюються один за іншим, де не вистачає 
буквально всього?». Звиклі до незалежності від Парижа за роки війни, 
американські кутюр’є реагували різко. Діора звинувачували в тому, що 
він спотворив жінок. В той час, коли ім'я Діора стало еталоном 
елегантності й краси, майстра все ще продовжували звинувачувати у 
всіх смертних гріхах. Але Діор  дотримувався правила: «Краще нехай 
тебе згадують на першій полосі, ніж приділяють два рядки хвали на 
останній». І цей принцип завжди виявлявся вірним. 
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Якою високою нагородою в 1947 р. було відзначено Діора?  
(Оскар Високої моди) 

Не дивно, що в 1947 році Діору вручили Оскара Високої моди. 
Цей високий знак відмінності дотепер присуджується тим, хто вніс 
принципові нововведення у свою професію.  

Які лінії став використовувати в своїх колекціях модельєр? 
(«Віночок», «Циклон», «Вертикаль», «Тюльпан»)  

З 1947 по 1957 роки, придумуючи по дві різні колекції на рік, 
Діор продовжував шокувати публіку. Назви ліній різали cлух: 
«Віночок», «Циклон», «Вертикаль», «Тюльпан». Перед кожним 
показом глядачі тріпотіли. Які зміни вони принесуть? Кожна сукня 
колекції мала свою назву, сюжет «п'єси» був заданий темою колекції 
й відбивав розмаїтість світу, яким так дорожив кутюр’є: театр, опера, 
література, квіти, музеї, Париж. Іноді темою ставав його інтимний 
світ: таємниці, карти. Однак бажання керувати невеликим Будинком 
моди для еліти суперечило вмінню Діора вести справи. 

Які парфуми став створювати кутюр’є? («Місс Діор», «Діорама», 
«Діоріссімо») 

Після недовгих роздумів, кутюр’є вирішує створити відділ хутра 
і відкрити фірму «Парфуми Діор».  «Досить відкрити флакон, щоб 
виникли всі мої сукні, а кожна жінка, яку я одягаю, залишала за 
собою цілий шлейф бажань. Парфуми - необхідне доповнення 
особистості жінки, це завершальний акорд для сукні, це троянда, 
якою Ланкре підписував свої картини», - пояснював пізніше свій 
задум майстер. Першим відкриттям для паризьких модниць став 
аромат «Місс Діор», за ним пішли «Діорама» і «Діоріссімо». 
Незабаром кутюрьє стає справжнім промисловцем. Його 
підприємства випускають краватки, корсети, рукавички, сумки, 
коштовності. В 1985 році були створені парфуми «Пуазон», в 1991-му 
– «Дюна», в 1998 – «Дольче Віта». До речі, сьогодні косметичний 
Будинок «Крістіан Діор» має потужні дослідницькі лабораторії. Це 
одна з найінноваційніших марок високої косметики. 
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Яким орденом в 1950 р., був нагороджений Діор? ( орден 
Почесного легіону)  

В 1950 році вдячний народ нагороджує Діора орденом 
Почесного Легіону. Розпочинається парад по королівських будинках 
Європи. Королева Англії запрошує його представити свою колекцію 
в посольстві Франції в Лондоні. Така ж пропозиція надходить від 
правителів Греції. Але апофеозом виявляється показ моделей у 
Палаці Бленхейм перед аристократичними сімействами 
Великобританії. Натхнення Діора поширюється не тільки на Високу 
моду, він активно працює й для кіно. 

Роботу над яким фільмом кутюр’є вважає найбільш вдалою? 
(«Паризький вальс») 

 Його будинок моделей шиє для фільмів «Ліжко з колонками» 
Ролаїа Тюаля, «Любовні листи» Клода Отан-Лара, «Мовчання 
золото» Рене Клера... У його сукнях грали відомі акторки й друзі 
Діора: Марлен Дітріх, Ава Гарднер і Олівія де Хевіленд. Однак, як 
зізнається кутюрьє, робота у світі кінематографії - скоріше данина 
моді, ніж жагуче бажання: образ на екрані недостатньо закінчений, 
структурований і Діор найчастіше відмовляється від співробітництва 
з кінокомпаніями під будь-якими приводами. Однак роботу у фільмі 
Марселя Ашара «Паризький вальс» Діор називає вдалою.  

В 1953 році в Діора з'явився взуттєвик Роже Вівьє, відомий у 
США. Взуття, необхідний «штрих» для завершення силуету,  
вишуканого вигляду, досконалості. Таким чином, до середини 1950-х 
Діор очолює справжню імперію, що стала визнаним лідером у світі 
розкоші. «Я завжди розглядав своє ремесло як боротьбу проти всього, 
що може бути середнім 

Мабуть, в історії моди є кілька легендарних особистостей, які 
ще при житті стали своєрідними символами прекрасного й мінливого 
мистецтва, названого дизайном. Однією з таких відомих фігур є П`єр 
Карден, новатор і експериментатор в області моделювання одягу. 
П`єр Карден - один з тих, хто перетворив моделювання одягу в 
мистецтво, і його моделі можна по праву назвати живими картинами. 
Сам метр любить повторювати: «Щоб стати кутюр'є,  ним треба 
народитися». 
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Майбутній модельєр народився 7 липня 1922 року в невеликому 
містечку недалеко від Венеції. Він був молодшою дитиною в 
багатодітній родині середнього статку. Батько був виноробом, і син 
міг би продовжити сімейну справу. Однак у нього до цього не лежала 
душа. Хлопець виїхав з Італії й свої шкільні роки провів у Франції. В 
14 років П'єр поступив помічником до кравця. 

Сам Карден порівнює себе з Д'Артаньяном, він був не менш 
честолюбивий, ніж знаменитий мушкетер. У Парижі Карден 
подружився з відомим поетом, драматургом і талановитим 
мемуаристом Жаном Кокто. Самовпевнений юнак теж вирішив 
зробити собі блискуче ім'я. В 1945 році парубок починає старанно 
працювати, щоб скорити Париж. І всього через рік був запрошений до 
паризького кутюр'є Крістіана Діора як найбільш перспективний із 
починаючих модельєрів. Також Карден влаштувався працювати в ще 
один престижний паризький будинок моди - Пакена Скіапареллі. 

А через п'ять років, в 1950р., він уже відкрив свій власний 
будинок моди. Незабаром у серці Франції відкрили двері й два 
фірмових магазини Кардена: в 1954 році - "Єва", а в 1957 - "Адам".  

Протягом багатьох років французький кутюр'є залишається 
одним з найзнаменитіших людей світу. За цей час йому вдалося 
створити цілу імперію, де трудяться стилісти, дизайнери, кравці й 
манекенниці. Студії Кардена видають до 20 тисяч моделей одягу, 
взуття й аксесуарів на рік. На заводах, що випускають продукцію з 
маркою "Pierre Cardin", по всьому світу працює близько 200 тисяч 
чоловік.  

Революціонер світової моди Карден запатентував більше 500 
дизайнерських винаходів не тільки в області моделювання одягу, 
але і в інших галузях? Назвіть їх. (архітектурі, у транспорті, у 
сфері реклами товарів і всякого роду видовищ.) 

 Журнал «Тайм» назвав його «хитромудрим фанатиком», що 
умудрився написати своє ім'я буквально на всьому, «що можна 
прибити цвяхами, приклеїти, пришити, пригвинтити, прив'язати, 
розмножити або розлити по пляшках, закрити, відкрити й ужити». 
Як гарантію якості його ім'я носять 800 різних виробів, понад 8 тисяч 
магазинів, два театри, ресторани, годинники, парфуми, сигарети, 
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парасольки, паски, сумочки й багато чого іншого. 160 мільйонів 
людей на всіх континентах використовують продукцію марки «Pierre 
Cardin».  

Карден - має 24 престижні міжнародні і французькі нагороди. В 
1974 році він став кавалером ордена Почесного легіону, а в 1988р. - 
італійського ордена «За заслуги» і вищої нагороди Ватикану 
«Священні скарби». В 1985 році Карден був обраний членом 
французької Академії образотворчих мистецтв і став «безсмертним», 
як називають у Франції почесних академіків. В 1990 році колекції 
Кардена виставлялися в лондонському Музеї Вікторії й Альберта, що 
є великою честю навіть для знаменитих майстрів, а остання його 
колекція - у будинку фірми навпроти Єлісейського палацу, де 
перебуває резиденція французького уряду.  

На сьогоднішній день річний оборот компанії становить 
приблизно $12 мільярдів, це є найвищим досягненням серед усіх 
стилістів світу.  

Крім виробництва продукції марки  «Pierre Cardin», чим ще 
займався кутюр’є? (театральною діяльністю)  

Крім того Карден є власником і художнім керівником 
театрального колективу «Espace Cardin». Багато років тому він зібрав 
акторську трупу, що поступово виросла в професійний театр. 
«Колись я сам хотів бути актором - артистом балету, але так і не 
став. Тому, напевно, підсвідомо я завжди прагнув бути якнайближче 
до всього театрального. Що ж до історії покупки цього театру, то 
я жив у кварталі Сент-Оноре й щодня проходив по Площі Згоди повз 
нього. І от одного разу мені спало на думку зайти до його директора 
й запитати, чи не хоче він продати мені свій театр. Той був дуже 
здивований і відповів, що для цього в нього немає ніяких причин. Я 
сказав, що не вимагаю негайної відповіді, але якщо раптом він все-
таки вирішить продавати, то нехай не забуде, що покупець уже є. 
Буквально через два тижні директор подзвонив і дуже плутано 
пояснив, що у нього вмер брат, він втратив інтерес до життя й 
готовий розпрощатися з театром. У цьому ж будинку (завбільшки 
п'ять тисяч квадратних метрів) була ще одна сцена, яка належала 
кабаре «Лідо». Коли я пішов знайомитися з його господарем, той, 
розповівши, як погано йдуть справи, запропонував викупити і його 
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частку. За два тижні я одержав весь цей величезний будинок цілком» 
- згадує Карден. 

І вік, і досвід, і кількість спектаклів, поставлених під керів-ництвом 
легендарного модельєра, говорять самі за себе. Але це ж не бізнес.  
«Бізнес повинен давати можливість заробити гроші, а я їх тридцять 
років втрачаю. Але я й не меценат, адже меценатство - це хобі, а 
театр для мене - справжня робота. Я дуже відповідально й 
абсолютно свідомо займаюся цією справою. У іншому випадку не 
став би на це витрачати ні сили, ні часу, ні грошей». 

Незважаючи на солідний вік, знаменитий модельєр і зараз повний 
нових задумів, які збирається втілити у своїх нових прекрасних 
колекціях. «Одяг, що я створюю, - це одяг для ще не існуючого 
життя, для завтрашнього дня». 

 Ми з вами познайомились  з творчим шляхом деяких кутюрьє 
Європи, але переконались, що дійсно ці люди дарували і дарують 
нам, європейцям, красу, яка і єднає всі народи, що населяють 
континент – Європа. 

* * * 
 

Картинна галерея Європи  різних часів (8-9кл.) 
Мета: поглибити знання учнів про відомих художників Європи, 
простежити процес розвитку мистецтва в історичному аспекті; 
виховувати любов до мистецтва як галузі культури. 
Обладнання: портрети художників, мультимедійна презентація з 
фрагментами картин художників, мольберт, пензлики. 
 
Форма проведення: година спілкування в формі подорожі 
 

Хід проведення: 
(подорож відбувається  під супровід класичної музики) 

 
Ведуча 1. Дорогі діти, тисячі років тому на Землі не було багато чого 
з того, що оточує нас зараз. Та з плином часу людина розвивалась, 
удосконалювалась. Вона навчилась працювати, говорити, а згодом 
створювати предмети мистецтва. 
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  Ми з вами спробуємо пройтись залами картинної галереї 
Європи  різних часів, спробуємо розкрити таємниці прекрасного, 
осягнути загадковість передачі людських переживань на полотні. 

 
Ведуча 2. Перша зала картинної галереї, яку ми відвідаємо, 
присвячена первісному мистецтву. 

В 1876 р. світова культура збагатилась: іспанець Саутуола 
знайшов печерний живопис первісних людей. 

Відкриття іспанської печери Альтаміра не викликало великої 
довіри. 

 
Ведуча 1. Та в 1895 році француз Рівьер відкриває другу печеру з 
малюнками Ла Мут у Франції і заставляє повірити в існування 
першої. 
 
Ведуча 2. З’являються перші печерні музеї. Але печерні скарби не 
просто давались дослідникам. Наприклад, знаменитий французький 
вчений Кастере, автор книги «30 років під землею», щоб попасти в 
печеру Монтеспан, багату на малюнки первісних людей, повинен був 
ниряти в підземне озеро, так як вхід до неї знаходився під водою. 
 
Ведуча 1. Другий відомий дослідник – Бегуен з трьома синами повз 
десятки метрів по надзвичайно вузьких тунелях, перш ніж попасти в 
здоровенний підземний замок, прикрашений великою кількістю 
первісних малюнків. Замок одержав назву  «Печера трьох братів». 
Тут же дослідник знайшов ступку для розтирання фарби і інші речі 
давнього художника. 
 
Ведуча 2. Вчені стверджують, що мистецтво зародилось більше 100 
тисяч років назад. Воно протягом тисячоліть змінювалось, 
зароджувались нові  «школи», «стилі», інколи повертались до 
минулого, але це були неперевершені шедеври мистецтва. 
 
Ведуча 1. Зараз ми з вами умовно перейдемо до наступної зали. І 
повідає вона нам про мистецтво Давньої Греції. 

 Греція! Невелика країна, яка займає південну частину 
Балканського півострова, батьківщина високих гір, зелених долин, з 
трьох сторін оточена морями. В цій країні жив високообдарований 
народ, що створив багату, різносторонню культуру. 
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Створені греками твори мистецтва вражають нас величчю 
пропорцій і красою форм. 

   Особливо приваблює архітектура о. Крит,  де знаходились 
багатоповерхові палаци. Жилі і парадні кімнати були прикрашені 
розписами, які змальовували життя мешканців. На стінах довгих 
коридорів зображували ходаків данників, які несуть дари правителю. 
В розписах часто зустрічаються зображення рослин, тварин. 
Особливо улюбленими були морські тварини – риби, дельфіни, 
молюски. Й це невипадково, тому що життя критян було тісно 
пов’язане з морем. 

 
Ведуча 2. Кожний період в історії світової культури важливий. 
Особливу роль відводять античній культурі не тільки Давньої Греції, 
а й Риму. Як ви здогадалися,  ми будемо говорити про мистецтво 
Давнього Риму. Найвищим досягненням вважається  портрет. 
Особливо високого розквіту портрет досяг в епоху Римської імперії. 
Римський портрет завжди був правдивим, часто безжалісним. 
Скульптори прагнули показати схожість з оригіналом. Вони не 
прикрашали зображених людей, не показували їх більш красивими, 
чим вони були в житті. Вони сміливо і виразно передавали в 
мармурові і бронзі худі, впалі щоки і  зморшки літніх людей, жирові 
складки обличчя, або якусь бородавку на носі. Показували солдатську 
грубість полководця, лисячу хитрість банкіра, душевну пустоту 
аристократа. 
     Скульптори знали різні прийоми, секрети воскових фарб, любили 
техніку фрески. Стіни будинків і громадських будівель прикрашали 
фресками. Високо було розвинуте і прикладне мистецтво.  
 
Ведуча 1. Здійснимо політ у часі і перенесемось  до мистецтва доби 
Відродження, адже вона дала світу плеяду блискучих художників. 
Руйнуючи підвалини середньовічного світосприйняття, вони 
складали  своїм мистецтвом гімн фізичній, духовній красі людини, 
розкривали принади навколишнього світу. 

  Мистецтво нового часу не було простим наслідуванням 
античному. Воно створювало нові форми, свій стиль – стиль 
Ренесансу. 
 
Ведуча 2. Художники епохи Відродження займалися вивченням 
анатомії, археології, математики. 
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    Втомлений роботою, Мікеланджело часто засинав поряд з 
анатомованим  трупом, а ранком знову брався за ланцет і вивчав 
мускули людини. Ночами Паоло Уччелло просиджував над 
розв’язком задач. 
 
Ведуча 1. Вивчення наук дало можливість художникам епохи 
Відродження створити життєрадісні реальні картини.  
     Найяскравіші ідеали доби Відродження втілилися в мистецтві 
Італії. То ж поговоримо про деяких  художників цієї країни. 
 
Ведуча 2. Першим з великих майстрів високого Відродження, по суті, 
його основоположником був Леонардо да Вінчі (1452 – 
 1519 р.р.) – живописець, скульптор, архітектор, музикант, теоретик 
мистецтва, інженер, вчений. 

 У центрі творчих шукань геніального митця стало поглиблення 
проблеми психологічної характеристики героїв, а художнім ідеалом – 
образ людини високого й тонкого інтелекту. Про це яскраво свідчать 
його картини, що знаходяться в Санкт – Петербурзькому Ермітажі 
«Мадонна з квіткою» або «Мадонна Бенуа».  
 
Ведуча 1. Образ із немовлям був для італійського художника 
символом материнства, але ніхто не зображав цього так просто і 
задушевно, як Леонардо. Навіть символічна квітка хрестоцвіту на 
тонкій стеблинці, яку  показує малюкові Мадонна, сприймається як 
цілком природний мотив. Юна мати грається з дитиною, що 
простягає рученята до квітки, і щаслива усмішка освітлює її обличчя. 
Ніколи ще глибокий внутрішній зв’язок матері й дитини не був 
переданий з такою переконливістю й поетичністю. Цей зв’язок 
розкривається не тільки в жестах, руках, виразах облич, а й у 
надзвичайній цілісності, гармонійній урівноваженості всієї 
композиції. 
 
Ведуча 2. Друга картина «Мадонна Літта». У цьому творі мистецтва 
образ мадонни набуває нового тлумачення. Це вже не безтурботна 
напівдитина, як у згаданому вище творі, а дозріла фізично і духовно 
жінка. Вперше, мадонна була зображена не тільки як жінка, здатна на 
сильне почуття, а і як людина тонкого інтелекту, сповнена глибокої 
думки. Яскраво – синій колір плаща Мадонни, інтенсивна блакить 
неба, що відкривається у просвітах вікон, надає картині особливо 
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піднесеного звучання. «Мадонна Літта» була написана Леонардом да 
Вінчі в Мілані. Тут він створив і всесвітньо відомий розпис «Таємна 
вечеря» 
 
Ведуча 1. Особливо глибоким проникненням у внутрішній світ 
людини позначений відомий портрет Монни Лізи, або Джоконди. У 
названому творі майстер зображує людину просто і природно. Тільки 
загадкова, ледь помітна усмішка говорить про те, що жінка поринула 
у світ мрій та спогадів. М’яке світлотіньове ліплення форм створює 
враження мінливості у виразі обличчя. Далекий зеленувато – 
блакитний пейзаж з фантастичними долинами, річками і скелями весь 
оповитий легким прозорим серпанком.  Картина зберігається у Луврі 
в Парижі і відома всьому світу. Цей твір п’ять століть належить до 
числа найгеніальніших шедеврів світового мистецтва. 
 
Ведуча 2. Тему Мадонни продовжує Рафаель Санті ( 1483р. –  
1520 р.). У Державному Ермітажі в Санкт – Петербурзі зберігається 
картина Рафаеля «Мадонна Конестабіле». Зображена постать ще 
молодої матері, яка своєю скромністю нагадує Мадонну.  

 Перуджино і весняний пейзаж за її спиною сповнені тонкого 
ліризму, викликають тепле почуття  зворушливої ніжності. Ця тема 
турбувала митця протягом всього життя. Приїхавши в 1504 році до 
Флоренції, продовжує працювати над створенням образу Мадонни з 
дитиною. Ніжною і юною матір’ю зображує художник Мадонну, він 
возвеличує в ній гармонійну людину, прекрасну душею і тілом. 
 
Ведуча 1. Мадонни Рафаеля сповнені такої краси, що щасливий 
володар «Мадонни Грандуки», герцог Тосканський, придбавши 
картину майже через 300 років після її створення, возив з собою в 
подорожі. До Флорентійського періоду належать і картини «Чарівна 
садівниця», «Мадонна із щигликом», «Мадонна у зелені». Особливо 
переконливо художник передає щастя молодості, нічим не затьмарену 
радість життя, фізичну красу людини, невід’ємну від її духовної 
шляхетності.  
 
Ведуча 2. Ще багатогранніше і ширше втілює Рафаель ідеал 
прекрасної людини у творах римського періоду, особливо в картині 
«Сікстинська Мадонна», яка  є одним з найславетніших шедеврів 
світового мистецтва. Образ Мадонни вражає граничною простотою, 
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але водночас він сповнений величі й благородства. Серйозний погляд 
широко розплющених очей Мадонни спрямований уперед, у той 
людський світ, в який з тривогою й почуттям морального обов’язку 
несе вона своє дитя. Вільно й легко ступає жінка серед хмар. З 
повагою опускаються перед нею на коліна свята Варвара і папа 
Римський Сікст ІІ, від імені якого походить назва картини. 
Багатозначність і водночас благородна стриманість жестів і рухів, 
гармонія композиції, музична співучість малюнка і чистота кольорів 
– усе в цій картині підсилює звучання образу. 

Таким чином, Рафаель уславлював високі морально – етичні 
якості людини, збагачуючи новими рисами гуманістичні ідеали, 
висунуті добою Відродження.  
 
Ведуча 1. Доба Відродження викликала велике піднесення мистецтва 
не тільки в Італії, а й у ряді інших країн, розташованих на північ від 
неї, за Альпами. 

     У першій половині ХV століття мистецтво Нідерландів 
висунуло майстрів світового значення. Серед них Ян ван Ейк – 
придворний художник бургундських герцогів – людина освічена й 
талановита, яка вийшла з бюргерських верств. Він був закоханий у 
красу навколишньої природи та звичайні речі, що оточують людину, 
глибоко цікавився внутрішнім світом своїх сучасників. У найменших  
проявах життя, в непомітних, на перший погляд, предметах він умів 
побачити одухотворену красу. У його картинах навіть фарби, чисті й 
прозорі, сяяли як дорогоцінне каміння. 
 
 Ведуча 2. Наприкінці ХV – на початку ХVІ століття  одним з центрів 
живопису стала Німеччина. Саме на цей період припадає творчість 
Альбрехта Дюрера.  
     Молодий художник Альбрехт Дюрер відвідав Італію. Вернувшись 
додому, художник написав автопортрет, де зобразив себе не простим 
ремісником, яким був в ті роки німецький художник, а знатною 
людиною. Руки спокійно складені, очі уважно і з  гідністю дивляться 
на глядачів. Це вільний і незалежний чоловік, який знає собі ціну. 
     
Ведуча 1. Подорож залами епохи Відродження можна продовжувати 
й продовжувати, але ми сподіваємось, що ви зробите це самостійно. 
Перейдемо до наступної зали і поговоримо про бароко і класицизм..  
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Урочистість, перебільшення в усьому – така зовнішня сторона  
стилю барокко, який зароджується не тільки в Італії, але і в інших 
країнах в ХVІІ столітті. Його противники називали барокко « не 
стриманим», «дивним».  

В  рамках стилю барокко продовжував в той час розвиватись і 
реалізм. 

До числа художників, які залишалися  реалістами в межах 
нового, бурхливого, повного контрастів мистецтва барокко впершу 
чергу належить Мікеланджело Караваджіо (1573 – 1610) 

В своїй творчості любив зображувати простих людей. Це такі 
відомі його картини: «Юнак з корзиною фруктів», «Ворожка», 
«Лютніст». Також малював і святих. Став надавати їм образи простих 
людей, сильних і навіть грубих, за що його переслідували. 
 
Ведуча 2. Провідним стилем французької художньої культури ХVІІ 
ст. стає класицизм. Він створюється під впливом тих ідей, які 
володіли думками кращих людей Європи.  В образотворчому 
мистецтві Франції вождем класицизму вважають живописця Ніколя 
Пуссена (1594 – 1665).  Він прославив в живопису чесноти героїчної 
особистості, волю і розум людини. Його роботи вирізняються 
глибиною ідейного задуму, образи – величністю і піднесеністю. 
Відома його картина «Аркадські пастухи» знаходиться в Луврі 
(Париж). Серед спокійного пейзажу три пастухи і молода жінка 
зупинились біля гробниці. Вони стараються прочитати напівстертий 
напис на камені саркофагу:  «І я був в Аркадії».Люди, зображені  
Пуссеном, красиві тілом і душею, вони молоді і повні сил. Проте все 
проходить, все народжується і умирає, – немов би говорить підтекст 
картини.  
 
Ведуча 1. В останні роки життя художник все частіше звертається до 
зображення природи. Її гармонія, її краса, її вічне життя і безупинне 
оновлення  надихає майстра на  написання нових полотен: «Пейзаж з 
Поліфемом», серія із чотирьох картин на тему пори року. 
 
Ведуча 2. Наступна зала картинної галереї присвячена стилям 
романтизму, реалізму. 

Мистецтво західноєвропейських країн ХVІІІ – ХІХ століть 
розвивається під впливом французької буржуазної революції. 
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Це знаходить відбиток і в мистецтві. В цей час основними 
напрямками залишаються  – класицизм, романтизм, реалізм.. 
  
Ведуча 1. Одним із яскравих представників західно – європейського 
мистецтва кінця ХVІІІ – першої третини ХІХ століття був іспанець 
Франциско Гойя. Він відобразив в своїх творах силу народного духу, 
патріотизм і життєлюбність своїх співвітчизників, які проявилися в 
боротьбі з Наполеоном. 
   
Ведуча 2. Його головні позитивні герої – люди із народу. Наприклад, 
картини «Продавець посуду», «Дівчина з глечиком».  Одне з кращих 
полотен художника, де героїчне і трагічне злились воєдино, - 
«Розстріл повстанців в ніч на 3 травня 1808 р.» Під прикриттям ночі 
французькі солдати розстрілюють іспанських повстанців.   
       Художник не боїться показати жах смерті. Над вбитими 
возвеличуються фігури живих. Особливо привертає увагу фігура 
людини в білій сорочці. Руки його розкинуті в сторони, ніби  пташині 
крила, комірець розстебнутий, в очах ненависть і зневага до ворогів. 
Ця картина сприймається як символ страждань і скорботи всього 
непіскореного іспанського народу.  
 
Ведуча 1. Відомою постаттю в мистецтві ХVІІІ – ХІХ століття є 
французький художник Теодор Жерико. Його перша робота 
«Офіцери кінних єгерів імператорської гвардії, що йдуть в атаку»  
говорить про те, що в мистецтво прийшов великий майстер колориту.  
… Затягнуте клубами диму  і багровими відблисками вогнів небо; 
вдалині видніються пушки і сполохані коні. В це пекло війни 
вривається  вершник. Офіцер зображений верхи на сірому коні; тіло 
тварини перетинає полотно по діагоналі, придаючи композиції 
динамічності. 
     
Ведуча 2. Картина  є одним із яскравих  документів останніх років 
наполеонівської імперії з усією її авантюрною героїкою. 
     
Ведуча 1. Можна ще дуже довго ходити картинними залами Європи. 
Та, на жаль, наша година спілкування наближається до завершення. 
Тому давайте відвідаємо останню залу  заочної картинної галереї. 
Назвемо її «Геніальна художниця України – Катерина Білокур».  
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Ведуча 2. Характерними особливостями мистецтва ХХ століття є 
багатогранність, різноманітність, контрастність  творчих пошуків. 
   В цей час розквітає талант таких відомих художників Європи, як 
іспанця – Пабло Пікассо, італійця – Ренато Гуттузо, німкені - Кете 
Кольвіц, датчанина – Херлуфа Бидструна та багатьох інших. 
 
Ведуча 1. Але ми не можемо не сказати про  неперевершену 
майстриню пензля, нашу землячку  Катерину Білокур –  народну 
художницю України, геніальну особистість, одну із найвизначніших 
постатей ХХ століття в Європі, яка в своїх чудових полотнах втілила 
невмирущу красу мальовничої української природи, її неосяжні 
степові далі, щедрі дарунки родючої землі і розмаїття квітів – 
символу радості, щастя і духовного життя народу, - і назавжди 
залишила слід в історії українського та європейського мистецтва.  
     
Ведуча 2. Народилась  Катерина  7 грудня 1900 р. в селі Богданівка 
колишнього Пирятинського повіту Полтавської губернії в родині 
селянина – бідняка.  

    Навчатися дівчині не довелося – батьки не мали змоги віддати 
її до школи. Буквар був спочатку єдиною книгою, яку вона вивчила 
напам’ять. Першу свою картину вона малює потай від матері на 
клапті старої  полотняної сорочки, а замість олівця дістає з печі 
вуглину…  

    Так починалася її  творча діяльність. 
 
Ведуча 1. В складних умовах формувався самобутній талант 
художниці. Відсутність потрібних матеріалів, оригінальних творів 
образотворчого мистецтва, відповідної літератури, а головне, 
компетентної людини, яка змогла б дати пораду, створювали 
надзвичайні труднощі. Довелося опановувати всіма елементарними 
знаннями образотворчого мистецтва не за існуючими академічними 
правилами, а шляхом тривалого практичного досвіду. 
 
Ведуча 2. Постійним вчителем Білокур була чарівна українська 
природа: широкі поля з золотавим колоссям жита й пшениці, 
різноманітні фрукти й овочі, пишний цвіт польових  і городніх квітів. 
Жадібно вбирає вона враження, натхненно переносить бачене і 
пережите на полотно, образно перетворюючи його в своїй уяві. 
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  Після тривалої і напруженої творчої роботи, в 1934 р. 
народжується перший завершений твір, який дістав назву «Берізка». 
На фоні голубого ранкового неба біля берізки буйно  квітнуть кручені 
паничі, півонії, красоля, жоржини. З квітки на квітку перелітає темно 
- червоного кольору метелик – постійний ранковий гість квітника…. 

 В цій роботі, ще не зовсім, правда, досконалій, вже яскраво 
позначилися особливості, властиві творчості Білокур. 
 
 Ведуча1. Вони ще виразніше проявилися в іншому полотні «Квіти за 
тином» (1935) і декоративному панно «Квіти» (1936). Розглядаючи їх, 
можемо зробити висновки, що за своїм мотивом її твори порівняно 
прості, але разом з тим мають виразні і змістовні композиції, в яких 
оспівується краса рідного краю. Художниця не вигадує чогось 
надзвичайного, а змальовує навколишню природу. Прагнення щиро і 
просто відтворити життєву правду визначило напрямок творчості і 
дальшу долю Катерини Білокур. 
 
Ведуча 2. У 1941 році в Полтаві організовується перша індивідуальна 
виставка творів Білокур, яка проходить з величезним успіхом. Але, на 
жаль, під час війни всі твори, що експонувались на виставці, загинули 
разом з Полтавським обласним краєзнавчим музеєм. Це було 
величезною втратою для нашого мистецтва. 
 
Ведуча 1. Важкими для художниці була окупація. Вже в перші 
післявоєнні роки з – під її пензля виходять такі твори, як «Буйна», 
декоративне панно «Квіти», «Колгоспний достаток». Великим 
творчим успіхом Білокур було створення нею в 1947 році картини 
«Цар – колос». В ній  художниця втілила цікавий задум у своєрідну 
живописну форму. В центрі картини на темному фоні зображено 
золотисті колоски жита і пшениці, обрамлені вінком чудових 
городніх і польових квітів. «Колоски жита і пшениці – це наше 
заможне життя, наш добробут, а квіти – краса, радість і щастя», - так 
пояснює автор ідею свого твору. 
    «Цар – колос» - один з найкращих творів Білокур, який свідчить 
про незвичайну обдарованість митця, про оволодіння нею високою 
майстерністю, про повний розквіт її творчих сил. 
 
Ведуча 2. Глибоко народна за своїм задумом, художнім трактуванням 
картина «Колгоспне поле», створена 1949 році. Ранок ще до сходу 
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сонця. Небо вже насичене ранковим світлом. Із –за тину, на якому 
висить, мабуть, ще з вечора забута хустина, піднімаються 
різноманітні квіти. В них буяє життя, вони чисті, прозорі, свіжі, омиті 
ранньою росою. Крізь цей казковий букет, немов крізь вікно, видно, 
як безкрайня далина поля зливається з блакиттю ранкового неба, в 
якому клубочаться білі легкі хмаринки. Сріблястими хвильками 
міниться річка. 
 
Ведуча 2. Всією душею художниця відчуває красу рідного краю. 
Катерина пише багато натюрмортів: «Сніданок», «Півонії», «Квіти з 
горіхами», «Колгоспний достаток», «Яблука». Вони  маленькі поеми 
про життя природи, про плоди людської праці. Радість життя, його 
ствердження лежать в основі цих розкішних, винятково правдиво 
зображених квітів, овочів, фруктів.  
 
Ведуча 1. Любов до життя, до рідного краю, правдивість і щирість, 
гармонійність кольорів, глибоке відчуття ритму, надзвичайна 
самобутність – такі характерні особливості творчості Білокур. 
 
Ведуча 2. Ось і пройшли ми залами картинної галереї, створеної 
художниками багатьох століть, різних країн Європи. Ми 
познайомились з різноманітними стилями,  жанрами, але є спільне, 
що їх об’єднує, – це бажання зобразити красу навколишнього світу. 
  
 
Література: 
К.Баранова «Митців надихнула Біблія»//Все для вчителя, № 11-12, 
2006 рік, с. 63 
Мистецтво доби Відродження // Шкільна бібліотека, № 8, 2003, с.173 
– 184 
Леонардо да Вінчі // Шкільна бібліотека, №3, 2007, с.43 
Детская энциклопедия , т.12, Москва, 1977  

   Катерина Василівна Білокур // Київ, 1959р. 
 



 

 52

* * * 
 

Цікаві бувальщини із життя європейських композиторів 
(7-8кл.) 

 
Мета: познайомити учнів із світом класичної музики; довести, що 
композитори Європи зробили достойний внесок у розвиток  музики; 
вчити слухати і сприймати класичну музику; виховувати почуття 
любові до прекрасного. 
 
Обладнання: мультимедійна презентація, український вінок, в 
середині якого зображений нотний стан з нотами, свічка, 
чорнильниця з пером. 
 
Форма проведення : година спілкування 
 

Хід проведення : 
Ведучий 1. Музика… це слово відоме кожному з нас ще змалку. Адже 
в наше життя вона приходить з народженням. Музика один з видів 
мистецтва, який будить в душах, в  уяві моральні почуття, 
переживання, дає широкий простір для фантазії. 

   В музиці відображається багатогранність навколишнього 
світу, а найбільше людина, її духовність, широта можливостей для 
творчості. 
 
Ведучий 2.   Є у людини два світи: 
                    Один, який нас створив, 
                    А другий той, що рік за роком 
                    Ми створюємо по мірі наших сил. 
 
Ведучий 1. Невичерпність духовного світу людини підкреслює 
музика. Сьогодні ми з вами поговоримо про композиторів Європи, 
твори яких стали безсмертними. 
                (звучить «Аве Марія» Франца Шуберта) 
 
Ведучий 1. Щойно ви прослухали твір «Аве Марія» Франца Шуберта. 
Його стихією була пісня. Вірші близько сотні поетів представлені в 
піснях Франца. Але ним  написані і великі інструментальні твори. За 
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життя ні одна з дев’яти симфоній композитора не прозвучала. Із 
шестисот пісень було надруковано близько двохсот, а із двох десятків 
фортепіанних сонат лише три. Його життя – це подвиг. Плани батька 
зробити хлопця вчителем потерпіли крах. Молодий композитор 
твердо вирішив залишити викладання в школі. Потерпаючи від 
матеріальної скрути та невлаштованості, повністю віддавався музиці і 
жив заради неї. Музика приходила до нього навіть уві сні.  
 
Ведучий 2. Могутня сила музики допомагає людям творити чудеса. 
Ось послухайте історію, яка трапилась із відомим австрійським 
композитором. А хто він? Слухайте уважно. 

( на фоні «Адажіо» Моцарта) 
     Одного разу випадково вночі композитора покликали в дім до 
незнайомого помираючого чоловіка. А так як він був музикантом, а 
не священиком, то  відпустив гріхи вмираючому правом , наданим 
йому мистецтвом. Коли ж він запитав чоловіка про його останню 
волю, той відповів: «Хотів би ще один раз побачити свою покійну 
дружину молодою, побачити сонце і сад, коли він квітне весною». 
Але це було неможливо, бо чоловік був сліпим. Тоді Моцарт 
підійшов до клавесина, сів коло нього і сказав: « Добре! Слухайте і 
дивіться!» І заграв. Клавесин співав на повний голос, сповнював дім і 
сад. Було холодно, падав мокрий сніг. Чоловік слухав. Та раптом 
підвівся на ліжку і сказав: «Я бачу, добродію! Я бачу той день, коли 
зустрівся зі своєю дружиною Мартою. Вона сміялася!» Коли музика 
закінчилася, чоловік промовив: « Я бачив усе так виразно, як багато 
років тому. Але не хотів би померти, не дізнавшись, як вас звуть». 
«Мене звуть  Вольфган Амадей Моцарт»,- відповів композитор. 
 
Ведучий 2. Ви знаєте, Вольфган Амадей Моцарт  мав геніальну 
пам’ять. Про це свідчить ось такий випадок. 

Коли йому виповнилося чотирнадцять років, він з батьком 
приїхав в Рим перед Великодніми святами. Люди постували. Театри 
були закриті, розваги заборонялись. 

Юнак з батьком пішли в собор Святого Петра. Там на органі в 
Сикстинській капелі, розписаній Мікеланджело,  виконували один із 
творів церковної музики, ноти якого папський двір зберігав у 
таємниці. Це був псалом «Мізерере», написаний Грегоріо Аллегри. В 
перекладі «Мізерере» означає: «Змилуйся!»  
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      Він подумав: «Цю прекрасну музику повинні слухати всі». 
Повернувшись у готель,  взяв нотний папір і по пам’яті записав всі 
дев’ять голосів «Мізерере». Для звичайного музиканта ця праця була 
непосильною. Але Моцарт був генієм – і зробив все неможливе. 

Через багато років  порівняли запис Моцарта з оригіналом нот. 
Виявилося, що композитор не зробив жодної помилки. 

За цей твір папа Римський нагородив хлопця лицарським 
орденом «Золота шпора». 

 
Ведучий 1. Більшість відомих музичних творів переживають своїх 
творців. Одного разу  композитор Едвард Гріг зустрів у лісі маленьку 
8 – річну дівчинку – лісникову доньку на ім’я Дагні. Вона збирала в 
кошик ялинкові шишки. Стояла осінь. Вбрання лісу сяяло золотом і 
міддю, а осикове листя тріпотіло від пташиного свисту. Коли Гріг 
подивився на дівчинку, то побачив, що очі в неї зелені, з золотими 
відблисками. Він засмутився, що немає ніякого подарунка. А потім 
пообіцяв їй подарувати одну цінну річ. Але не зараз, а через 10 років. 
Дагні закінчила школу і поїхала в гості до родини. Там вона пішла на 
концерт і почула п’єсу Едварда Гріга, присвячену їй з нагоди її 18 – 
річчя. Як зачарована слухала Дагні музику. Вона почула шум 
осіннього лісу, перелив лісових дзвіночків, шум моря. Це була її 
вітчизна. «Так от який подарунок мав на увазі той сивий чоловік»,- 
подумала Дагні. Вона хотіла кинутись йому на шию, подякувати, що 
не забув її. Але його вже не було в живих, а музика – жила. Вона 
відкрила дівчині щедрість душі композитора, те прекрасне, чим 
повинна жити людина, бо все минається, а музика – вічна.            
 
Ведучий 2. А хто не був зачарований музикою угорського 
композитора Ф. Ліста. На його життєвій ниві теж траплялися різні 
непередбачувані ситуації, але він умів завжди вирішити їх з честю. 
Послухайте декілька.  

Композитор Ференц Ліст виконував у музичному товаристві в 
Байрейті свій новий твір. Це була надзвичайно складна композиція, 
написана в швидкому темпі, і він виконав її з усією віртуозністю, на 
яку був здатний як піаніст. 

Коли Ліст закінчив грати, пролунали гучні оплески. Він чемно 
вклонився і промовив: 

- Лише двоє піаністів у Європі можуть так виконати цей твір – я і 
Ганс фон Бюлов! 
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Тоді присутній на вечорі молодий ще Жорж Бізе підійшов до 
рояля, сів і, з не меншою віртуозністю, виконав щойно почуту річ, без 
нот, по пам’яті. 

- Браво! -  вигукнув Ліст. – Але, мій молодий друже, не слід так 
напружувати свою пам’ять. Ось вам ноти. 

Бізе вдруге, тепер уже по нотах, так само чудово виконав 
складний твір. 

- Поздоровляю, - простяг йому руку Ференц Ліст. – Тепер ви – 
третій в Європі. 
 
Ведучий 1. Ференц Ліст був дивовижно доброю, культурною і 
ввічливою людиною. Композитор Ріхард Вагнер, як відомо, був 
одружений із дочкою Ференца Ліста. Це, однак, не заважало йому 
частенько запозичувати для своїх творів дещо у тестя. Одного разу, 
приїхавши до Ліста, Вагнер виконав фрагмент зі своєї нової опери. 
Слухаючи гру зятя, Ліст упізнав у музиці чимало свого. І коли 
Вагнер попросив тестя висловитися про новий твір, Ференц Ліст, 
посміхаючись сказав: «Що ж, будемо вважати, що це частина тієї 
спадщини, яку все одно я маю залишити тобі, як чоловікові своєї 
дочки!...» 
   А який це був геніальний піаніст, ми переконаємось, прослухавши 
фрагмент… 
 
Ведучий 2. Дуже часто батьки обдарованих дітей не бажали, щоб їх 
діти займалися тією чи іншою справою. Так трапилося і в сім’ї 
Чайковських. Адже ніхто і подумати не міг, що їхній Петро стане 
відомим усьому світу і його музика полонитиме серця багатьох 
поколінь. 

А як це було пригадаємо. 
У сім’ї Чайковських серед дітей Петро відзначався особливою 

лагідністю, чуйністю і нервовістю. Найбільшим захопленням юнака 
була музика. Проте батьки не збиралися благословляти його на 
життєву дорогу музиканта – професіонала. Коли ж відомий 
петербурзький викладач Кюндінгер, у якого хлопець брав уроки 
музики, сказав, що ніяких перспектив у нього немає, питання було 
вирішено остаточно. 

 У 1859 році Петро Ілліч закінчив юридичне училище і став 
звичайним чиновником міністерства юстиції. Та захоплення музикою 
в нього не минуло. 21 – річний юнак, не кидаючи служби, став 
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навчатися в музичних класах, організованих при Російському 
музичному товаристві піаністом і композитором Антоном 
Григоровичем Рубінштейном. У столиці мала відкритися 
консерваторія, і Петро Ілліч збирався вступити до неї. Своїм рідним 
він заявив про остаточне рішення стати музикантом.  

Дядько Петра Ілліча з гнівом говорив: « Такої ганьби ще не було 
в роду Чайковських, щоб прекрасну професію юриста «міняти на 
гудок». Старший брат пророкував йому нападки рецензентів та 
фейлетоністів. «Глінкою не стану, але обов’язково стану 
Чайковським», - із незвичайною рішучістю відповів Петро Ілліч. У 
вересні 1862 року його прийняли на другий курс Петербурзької 
консерваторії. Так починався композитор Чайковський. А яким він 
став, ми знаємо. Пропонуємо вашій увазі… 
 
Ведуча 1. Епоха становлення української професійної музики, театру 
та мистецької освіти в Україні пов’язана з славетно відомою 
людиною в усьому світі Миколою Віталійовичем Лисенком. 
Народився він в селі Гриньки Полтавської області. Перші уроки 
музики для сина дає мати – Ольга Єреміївна, прекрасна піаністка, 
прихильниця європейської класики. Уже в п’ять років вона вчила 
сина грі на фортепіано, а в шестирічному віці хлопчик вражав 
музичною пам’яттю, чистотою і легкістю гри. А другим вчителем для 
Миколи Віталійовича стає українська народна пісня, яка збуджує  
розум і фантазію дитини. Саме культура українського народу 
народжує у серці малого Миколи невгасиму любов до рідної пісні, 
мови, мистецтва. Його народні опери високо оцінені в усьому світі. 
Безцінною спадщиною великого композитора, нашого славетного 
земляка, є обробки фольклорно – пісенних зразків усної народної 
творчості. Геніальними витворами мистецтва вважають народні 
опери «Різдвяна ніч», «Утоплена», оперу – сатиру «Енеїда», народну 
музичну драму «Тарас Бульба». 
 
Ведучий 1. Про велич музики, талант європейських композиторів 
можна говорити ще дуже багато, але за браком часу ми це зробити не 
можемо.  
 
Ведуча 2. В той же час не можна не згадати про Людвіга Ван 
Бетховена. Ця людина була закохана в музику. Дуже часто він за 
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роботою над тим чи іншим твором  забував про їжу. Коли його 
кликали на обід, він доводив, що вже пообідав. 
 
Ведучий 1. Про життя цього музиканта існують  теж бувальщини. 
Декілька з них пропоную вашій увазі.   Коли Бетховен здобув 
загальне визнання як  композитор, його почали запрошувати на 
домашні концерти вельможні меценати. Але він не став до них 
ласкавіший, був з усіма однаковий. Якось Бетховен грав свою сонату 
в розкішному салоні й раптом помітив, що один із австрійських 
міністрів стиха розмовляє зі своєю сусідкою. Композитор припинив 
гру, вигукнув: « Для таких свиней я не граю!» - і вибіг із кімнати. 
Його довго умовляли повернутися, та він категорично відмовився 
йти, за його словами, у «хлів». Я сподіваюсь, що наші учні вміють 
слухати класичну музику і поводити себе як подобає. Прослухаємо 
відому «Місячну сонату» Бетховена. 
 
Ведучий 2. Твори цього письменника на стільки  виразні, довершені, 
що невипадково у 1985 році його Дев’яту симфонію було схвалено 
президентами та главами країн ЄС як Гімн Євросоюзу. Він є 
утвердженням спільних цінностей та їх єднання в усьому розмаїтті 
національних відмінностей. Прослухайте! 
                                      (звучить Гімн ЄС) 
 
Ведучий 1. Людвіг Ван Бетховен завжди допомагав талановитій 
молоді, але був різким і безжально прямим із нездарами. Композитор  
переконаний у тому, що розум, працьовитість, вище за походження й 
багатства. Прикрашені золотом палати вельмож не могли сховати 
неуцтва й дурного гонору їхніх господарів.  

    Тому бажаю, щоб вас поважали, щоб ви були духовно багатими, 
висококультурними людьми, а  в цьому вам допоможе музика. 
Любіть її, прислухайтесь до її чудової мелодії. 
                         ( на фоні музики слова ведучої ) 

О музико, у душу увійди, 
Як в тихий храм, акордами органа, 
Немов бальзам, зціли сердечні рани 
І освяти мої земні труди. 
О Музико, у душу увійди. 
О Музико, візьми мене в полон, 
Як теплий доторк лагідних долонь, 
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І освіти мої сумні зіниці, 
Вдихни у серце молодий вогонь, 
І пристрастей жагучих блискавиці! 
Надіє світла, в серці не холонь, 
О Музико, візьми мене в полон. 
О Музико, не покидай мене 
Серед стерні осінньої і зливи, 
Нехай печаль усіх нас обмине, 
І буде ранок – світлий і щасливий. 
О музико, не покидай мене… 
                        (Оксана Лиховид) 
 

Література: 
Г. Антонюк  «О Музико, у душу увійди» // журнал «Шкільна 
бібліотека»,  №9, 2005 р.   
Цікаві бувальщини та пригоди з життя видатних людей //  журнал 
«Все для вчителя» №11-12, 2006р. 
Сто великих композиторов. 
Дитяча енциклопедія, Москва, 1977р. 

 
* * * 

 

Пізнавально – розважальна програма.   «Єврознайка» 
( 4-7кл.) 

 
Мета: поглибити знання учнів про Європу; виховувати повагу до 
сусідніх європейських держав, заохочувати учнів до вивчення історії, 
культури, традицій європейських держав та України; довести, що 
Україна є частинкою європейської цивілізації; виробляти навички 
швидкого мислення, роботи з додатковими матеріалами. 
 
Обладнання: карта Європи та України, необхідні реквізити для 
проведення конкурсної програми. 
 
Форма проведення : пізнавально – розважальна гра 
 

Хід проведення: 
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Вчитель: Цими весняними днями вже вп’яте в нашій державі  з 
метою донести до українців національні надбання різних країн 
європейської цивілізації проводиться День Європи. Наша з Вами 
зустріч теж присвячена цій події. Скажіть, що Вам відомо про 
Європу? Як бачите, зовсім невеличкою інформацією ви володієте. То 
ж спробуємо під час нашої гри дізнатися більше. Саме наша 
пізнавально – розважальна програма і покликана донести до вас 
багато невідомого, можна сказати, загадкового, що таїть в собі 
Європа. Символом Європейського Союзу є синє полотнище з 
дванадцятьма зірочками. Спробуємо створити такий символ під час 
нашої гри. За кожне правильно виконане завдання ви будете 
прикріплювати на синьому полотнищі зірочку. То ж вирушаємо в 
подорож. 

Перший наш конкурс ми назвали «Євроалфавіт». Вам потрібно 
за одну хвилину скласти якомога більше назв європейських держав. 
Запрошуємо п’ятьох учнів. Будь ласка, розпочали. 

( звучить лірична музика європейських композиторів) 
Дякую. З першим завданням Ви справились дуже добре і 

отримуєте можливість прикріпити першу зірочку.  
 

 Всі ви дуже добре знаєте народну гру «Третій зайвий». До речі, 
вона в різних державах Європи називається по - різному, але її зміст 
схожий.  

На дошці ви бачите прикріплені групи слів з певної теми. Серед 
них третя назва зайва, тому що вона не стосується Європи. Вам 
потрібно назвати зайве слово. 

1. Назвати, яка річка не зустрічається в Європі. ( Амазонка, 
Дніпро, Дунай) 

2. Столиця якої держави зайва? ( Київ, Пекін, Варшава) 
3. Чи всі казкові герої  створені європейськими казкарями?  

(Карлсон, Дюймовочка, Алі - баба) 
4. Який з танців відноситься не до європейських? (Вальс, Ча – ча – 
ча, Гопак) 

5. Гори, яких не знайдете в Європі. ( Кордильєри, Карпати, Альпи) 
 
Молодці, добре справилися із завданням і отримуєте ще одну 
зірочку. Зараз ми пропонуємо вам  відпочити, але в той же час і 
довідатися про невідому для вас інформацію. В нас є  красива 
«Євроромашка». Але вона незвичайна. В ній таїться деяка 
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інформація. Я запрошую п’ятьох учасників вибрати собі одну з 
пелюсток, а що на них ви зараз дізнаєтесь. 
  (1.Європейський Союз – це організація, яка об’єднує 27 
демократичних європейських країн. Країни, що входять до його 
складу, заснували спільні органи управління, яким делегована 
частина повноважень, завдяки чому стало можливим приймати 
рішення з певних питань, які становлять спільний інтерес на 
європейському рівні. Ідея створення цієї організації була задумана 
для того, щоб більше ніколи не повторилися масові вбивства та 
руйнації, що відбувалися під час Другої світової війни. Вперше цю 
ідею запропонував Міністр закордонних справ Франції Роберт 
Шуман у промові 9 травня 1950 року. Цей день став днем 
народження Європейського Союзу і тепер щороку святкується як 
День Європи. 
 
2.Прапор ЄС. Історія створення прапору припадає на 1955 рік. Тоді 
Європейський Союз існував лише у вигляді Європейського 
об’єднання, до якого входило шість країн. Довго йшло обговорення 
ескізу прапора. Згодом було прийнято нинішній варіант  – коло з 12 
золотих зірок на блакитному тлі. Число зірок не має нічого 
спільного з кількістю країн – членів організації. В різних традиціях 
«12» є символічним числом, що означає абсолютну досконалість. Це 
також і кількість місяців року, і кількість цифр на циферблаті 
годинника, тоді як коло є ще і символом єдності. 
 
3. Європейський гімн. У широкому значенні – це гімн не лише 
Євросоюзу, але й усієї Європи. Музика гімну взята з дев’ятої 
симфонії, яку Людвіг Ван Бетховен написав у 1823 році. У 
фінальній частині своєї симфонії Бетховен поклав на музику «Оду 
до радості», написану у 1785 році Фрідріхом фон Шіллером. У 
цьому вірші знайшла відгук ідея братання народів, яку поділяв і 
Бетховен. У 1972 році Рада Європи схвалила бетховенську тему 
«Оди до радості» як свій гімн. 
   У 1985 році гімн було схвалено президентами та главами урядів 
країн ЄС як офіційний гімн ЄС. (прослухайте). 
 
4. Європа – Україна . 
Україна – європейська держава, яка завжди була своєрідним 
культурним мостом між Європою та Азією. Вона розташована на 
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величезній рівнині, що простяглася від Карпатських до Кавказьких 
гір. Наша держава межує з європейськими країнами: Польщею, 
Словаччиною, Румунією, Угорщиною, Молдовою, Білорусією, 
Росією. Найбільша річка України – Дніпро. На її території 
розташовані Карпатські та Кримські гори. Найвища вершина – 
Говерла. Україна завжди  
славилася своїми чорноземами, на яких вирощувалися чи не 
найвищі в Європі врожаї зернових. 
 
5. Україна не входить до Європейського Союзу. Сьогодні ЄС і 
Україна мають спільний кордон і як безпосередні сусіди прагнуть 
посилювати свою політичну та економічну співдружність. У 2005 
році підписаний спільний План дій. Цей План є важливим новим 
кроком у процесі єднання європейських держав.) 
 
Ви дізналися з даної інформації багато цікавого і заслуговуєте ще на 
одну зірочку. 
 
Продовжуємо нашу гру. Пропонуємо вам «Діжечку з запитаннями». 
Ваше завдання виймати м’ячики з номерами, а я буду зачитувати 
запитання, яке стоїть під ними. Правильні відповіді принесуть вам 
ще одну зірочку. 

 
1.Чи належить США до країн ЄС? (Ні) 
  2. Коли в Європі відзначається День Європи ? (9 травня) 
3. Чому на прапорі ЄС завжди 12 зірок ? (символ завершеності і 
досконалості) 
4. Яка німецька автомобільна фірма користується великою 
популярністю? (Фольксваген) 
5. Моторолер вперше було виготовлено в… (Іспанії) 
6. Яка валюта популярна в Європі? (євро) 
7. В якій країні випускають машину «Вольво» ? ( Швеція) 
8. Хто написав казку «Гидке каченя»? ( Андерсен) 
9. Назвати столицю Великобританії. (Лондон) 
10. Півострів, який за формою нагадує чобіт. (Апеннінський) 
11. Найбільша за площею європейська держава. (Україна) 
12. Найвища гірська система Європи. (Альпи) 
13. Столиця мод .(Париж) 
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14. В якій країні кожного року проводиться найвідоміша у світі    
велогонка « Тур – де – Франс» ? (Франція) 
15. Якими квітами засівають у Франція поля на честь воїнів, що 
загинули в Першій світовій війні? (маками) 

   16. В якій країні було виведено породу собаки, що 
характеризується хоробрістю та  вірністю і називається 
вівчарка.(Німеччині) 

   17. Яка країна славиться виробництвом годинників, точних 
інструментів? (Швейцарія) 

   18. З якої країни експортують компактдиски? (Німеччина) 
   19. Відома футбольна команда Іспанії. (Барселона) 
   20. Чим славиться  Венеція? ( щорічні регати на венеціанських 
каналах) 

   21. Яка найменша країна світу знаходиться на території Європи? 
(Ватикан) 

   22. Чим відоме місто Мілан? ( знаменитими Будинками моди – 
Гуччі, Прадо, Армані, Валентино) 

         23. Який карнавал вважається найвишуканішим і коли він 
проводиться? (Венеціанський, перед християнським Великим 
постом) 

     24. Відомий італійський оперний співак. ( Лучано Паваротті) 
 

Ви просто молодці. Одержуєте ще одну зірочку. А зараз ми 
побуваємо в гостях в європейських казкарів. Наша зупинка так і 
називається «В гостях у казки». 

А провести даний етап гри погодилась сама Попелюшка. 
Зустрічайте. 

Попелюшка. Я рада побувати у вас в гостях. І принесла для 
вас сюрприз. Вам треба відгадати, з яких казок  є ці фрагменти, а за 
це отримаєте ще одну зірочку. 
1. Солдатик стояв, освітлений яскравим полум’ям, і йому було 
дуже жарко, але чи було це від вогню, чи від кохання, він і сам 
не знав. Він дивився на маленьку балерину, вона на нього, і він 
відчув, що тане, але все ще стояв непохитно з рушницею на 
плечі. Раптом двері в кімнату розчинилися. Протяг підхопив 
балерину, і вона, як метелик, пурхнула в пічку, просто…           
(«Олов’яний солдатик» Г.Х.Андерсен) 

 
2. Хто співав таку пісеньку: 
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«Ути, боссе, буссе, бассе, 
Бассе и отдохнём. 

      Пусть двести булочек несут 
      На день рождения к нам, 
      А мы с тобой устроим тут 
Ути, боссе, буссе, бассе, 

     Бассе и тарарам.                     
      ( «Карлсон,який живе на даху» Астрід Ліндгрен) 

 
3. В королівському замку біля вікна – рама його була з чорного 
дерева – сиділа молода королева і шила. Задивилась на сніг і 
вколола палець голкою. Неболяче вколола палець, а все – таки 
три краплі крові впали на сніг. 
      «Яка гарна червона кров на білому снігові, - подумала 
королева. – Як би мені хотілося мати донечку, білу, як сніг, зі 
щічками рум’яними, як кров, з волоссям чорним, як чорне 
дерево».  
   Пройшло небагато часу, і бажання королеви здійснилося. 
Народилась в неї маленька красива дівчинка…             
                                           ( «Снігурочка»   брати Грімм) 
 

4. Через две минуты борода его была вполне пригодна к 
употреблению. Он вырвал два волоска, и не успела ещё растаять 
в воздухе сопутствующая этому хрустальная музыка, как одежда 
наших друзей стала выглядеть так, словно её только что 
хорошенько отутюжили, а обувь не только заблестела, но даже 
запахла самым дорогим сапожным кремом.       

                                                  ( «Старик Хотабыч» Б.Лагина) 
 
5. Вона була така ніжна, маленька, всього з дюйм зростом, ось її і 
прозвали….  

                                                 ( «Дюймовочка» Г.Андерсен) 
 
6. Про кого йдеться? (Він), забувши про втому, біг попереду 
карети і всім, кого зустрічав по дорозі, наказував говорити одне 
й те саме,  що у маркіза Карабаса такі володіння»?  

(про Кота у чоботях) 
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7. Кому належать слова: « Ось цей маленький ключик – від 
комірчини в кінці великої темної галереї нижнього поверху. 
Відчиняйте всі двері, ходіть усюди, куди вам заманеться, але в 
ту комірчину я вам забороняю заходити. Коли ж ви мене не 
послухаєте і відімкнете її, то можете всього чекати від мого 
гніву».?                             

                                          ( Синій бороді) 
 

8. Яким було друге ім’я принцеси: « А принцеса тим часом йшла 
сільською дорогою. Вона заходила у придорожні хати і просила 
взяти її на службу. Але ніхто не хотів наймати принцесу, бо … 
вона виглядала дуже потворною»?  

                                            ( Осляча шкура) 
 
Молодці! Завдання виконали добре, я вам вручає ще одну 

зірочку. А зараз мені слід поспішати до своєї злої мачухи. До 
побачення. 

 
Музика… Це слово відоме кожному з нас ще змалку. Адже в 

наше життя вона приходить з самого народження. Ми з вами вже 
говорили про гімн Європейського Союзу і згадували прекрасного 
композитора Людвіга Ван Бетховена. Ця людина неперевершено була 
закохана в музику. Дуже часто він за роботою над тим чи іншим 
твором  забував про їжу. Коли його кликали на обід, він доводив, що 
вже пообідав. 

Про життя цього музиканта існують  теж бувальщини. Декілька 
з них пропонуємо вашій увазі.  

Коли Бетховен здобув загальне визнання як видатний 
композитор, його почали запрошувати на домашні концерти 
вельможні меценати. Але він не став до них ласкавіший, був з усіма 
рівний. Якось Бетховен грав свою сонату в розкішному салоні й 
раптом помітив, що один із австрійських міністрів стиха розмовляє зі 
своєю сусідкою. Композитор припинив гру, вигукнув: « Для таких 
свиней я не граю!». Вибіг із кімнати. Його довго умовляли 
повернутися, та він категорично відмовився йти, за його словами, у 
«хлів». Я сподіваюсь, що наші учні вміють слухати класичну музику і 
вести себе як належить. Давайте прослухаємо відому «Місячну 
сонату» Бетховена. 

 



 

 65

А чи вмієте ви розв’язувати кросворди? Зараз ми перевіримо. 
Пропонуємо вашій увазі «Єврокросворд» . 

1. Гори, які розташовані в Україні, Румунії, Угорщині… 
(Карпати) 
2. Річка, яка бере початок в Європі, а протікає через Україну і 
впадає в Чорне море. (Дунай) 
3. Одна з держав, кордони якої межують з Україною (Польща) 
4. Прибалтійське місто, в якому кожного року відбуваються 
пісенні фестивалі (Юрмала) 
5. Одне з морів, що омиває Європу? (Балтійське) 

         6. Переможець «Євробачення – 2004» (Руслана) 
         7. Збірна якої країни виграла чемпіонат Європи з футболу в       

2004 році ( Греція) 
8. В якій країні проходитиме чемпіонат Європи з футболу в  
2012 році? (Україна) 

 
Ви справжні знавці Європи. Тож одержуйте зірочку. 

 
 А я пропоную ще один конкурс. Підібрати відповідності. Потрібно 
столиці держав з’єднати з назвами країн, яким вони належать. 
 
Варшава                                          Чехія 
Прага                                               Австрія 
Відень                                             Польща 
Берлін                                             Україна 
Київ                                                 Румунія  
Бухарест                                          Болгарія   
Софія                                               Німеччина 
      
Дякую. За виконане завдання я вручаю зірочку. 
Чи знаєте ви традиції європейців? Зараз перевіримо. Я називаю 
певну традицію чи звичай, а вам потрібно назвати країну, де це 
відбувається. 
1. Яка квітка є символом Нідерландів? 

- півонія 
- тюльпан 
- фіалка 

2. Як називається птах, що є символом миру? 
- голуб 
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- лелека 
- папуга 

3. Ця країна відома в усьому світі своїми «томатовими боями»: 
- Італія 
- Бельгія 
- Іспанія  

 
4. В якій країні на Новий Рік  гість повинен принести хоча б 
маленький шматочок вугілля? 

- Німеччина 
- Великобританія 
- Україна 

5. На яке свято дітям  під подушечку кладуть подарунки, а 
непослухам різочки 

- Новий рік 
- Великдень 
- Святого Миколая 

6. В якій державі популярністю користується бій биків або корида? 
- Іспанія 
- Україні 
- Австрії 

7. Назвіть східноєвропейську традицію, яка пов’язана з 
Великоднем: 

- розмальовувати яйця 
- приносити подарунки товаришам 
- класти в шкарпетку дітям подарунок 

Як бачите, в нас небагато залишилося одержати зірочок. Тож 
спробуємо це зробити.  

Скажіть, ви вмієте співати. Добре. Тоді пропоную завдання під 
назвою «Заспівай – мо» 
          Вам потрібно виконати  пісні  мовами, які зустрічаються в 
Європі. Можливо, це буде українською, російською, англійською, 
французькою чи німецькою мовами. 
 

І це завдання ви виконали  відмінно. Тоді передостанній наш 
конкурс буде проходити на валютній біржі. Назвіть, які грошові 
одиниці Європи ви знаєте чи чули. Я бачу, що ви компетентні в 
цьому питанні. Тож відкриваємо нашу «валютну євробіржу» 
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- За які гроші ви купите яблуко, наприклад у Латвії (лат) 
- А якщо я запропоную вам придбати мовою оригіналу казки 

братів Грімм ( марка) 
        - Магазини Нідерландів вас приваблюють чарівними 
тюльпанами. Які гроші вам потрібно мати в цій країні? ( гульден) 

- Великою популярністю в Італії користуються страви з 
макаронів. За які гроші ви зможете їх купити? ( ліра) 

- Якщо у вас з’явиться бажання подивитись фестиваль в 
Юрмалі, то вам для подорожі необхідно  запастися якими 
банкнотами? ( лат) 

- Мальта - країна сонця. Багатьох туристів з Північної Європи 
приваблює природа цієї країни. Чимало іноземців купують тут дачі та 
вілли. За яку валюти ви це можете зробити?  

( мальтійська ліра) 
 
Молодці. І ви маєте ще одну зірочку. 
 Наш заключний конкурс називається «Темна європейська 

конячка»  
В  темному ящику знаходяться речі, які необхідно впізнати за 

описом. 
 
Ця страва дуже популярна в Італії. Під час приготування в неї 

кладуть сир, нарізані овочі, м’ясо чи рибу і заправляють томатним 
соусом. (піца) 

 
Відома і популярна технічна культура в багатьох країнах 

Європи. З неї виготовляють олію. Вона асоціюється в людини з 
сонцем. (соняшник) 

 
Цей плід особливо популярний у місті Буньоль у провінції 

Валенсія ( Іспанія). У серпні тут проводиться незвичайне свято – 
«Томатина». Під час його проведення люди закидають один одного 
цією рослиною. (помідор) 

У Центральній Європі найважливішою культурою, яка складає 
основу щоденного харчування є … (пшениця)  

 
Ось ми і переконались з вами, що Європа – батьківщина 

багатьох народів, культур, мов, традицій.  
На все добре! До нових зустрічей. 
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* * * 
Письменники Європи  (6 кл.) 

Мета: поглибити та систематизувати знання учнів про письменників 
Європи; показати спільні риси національних культур; збагачувати 
словниковий запас учнів; зацікавлювати світом книги; викликати 
бажання читати книги; виховувати повагу до шедеврів світової 
літератури. 
 
Обладнання: мультимедійна презентація; перо, ручка, карта Європи, 
необхідні реквізити для проведення конкурсів. 
 
Форма проведення: інтерактивна мозаїка 
 

Хід проведення: 
Вчитель: Тисячі  років знадобились для того, щоб створити 
антологію дитячої європейської літератури. Багато письменників, не 
шкодуючи свого часу, здоров’я, прагнули донести до нас еволюцію 
розвитку європейського континенту. Вони відправлялись в подорожі 
за тисячі кілометрів, пробирались через непрохідні чагарники, ліси, 
щоб пізнати природу Європи, показати її примхи, змалювати мужню і 
сильну людину, яка зможе побороти все заради життя, заради 
створення прекрасного на планеті Земля. Ми з вами сьогодні 
спробуємо повернути  шкільний глобус і проникнути в прекрасний 
світ книги. Як сказав Нестор Літописець: « Книги подібні рікам, що 
тамують спрагу цілого світу, це – джерела мудрості» 
 

Пропоную  нашу подорож розпочати з прекрасної країни Англії. 
А відправимося ми до неї на … (шхуні) 

(Можна запропонувати дітям різні види транспорту. Наприклад, 
пригадайте на чому подорожували герої «Таємничого острова» 
Ж.Верна? (повітряна куля). Тож і ми помандруємо на повітряній кулі) 

Англія - країна легендарних кельтів, синіх озер Шотландії, 
вересового напою, гірських пасовиськ Ірландії… Країна, яку 
поетично називають туманним Альбіоном через дощі й тумани, що 
сріблясто – молочним серпанком огортають цю землю. При згадці 
про Англію спливають у пам’яті Біг – Бен і Тауер, англійські королі 
й королеви, стримані леді й ввічливі джентльмени, англійська 
гостинність з традиційним гарячим чаєм з молоком, який приємно 
випити біля палаючого каміна. На березі цієї прекрасної країни нас 
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чекає герой роману Даніеля Дефо Робінзон Крузо. Він підготував 
запитання і запрошує вас зіграти в Поле чудес.  

 
Запитання для проведення «Поля чудес».   

1. Рід занять Д.Дефо ( журналіст) 
2. Річка, поблизу гирла якої знаходився острів Робінзона.  

(Оріноко) 
3. Назва творів, які писав Дефо у газетах. (памфлет) 
4. Навчальний заклад, який закінчив Дефо. (академія) 
5. Рід занять батька письменника. (Ремісник) 
6. Яку книгу читав Робінзон Крузо? (Біблію) 
7. Що перше зробив Робінзон Крузо, прибувши на острів? (дім) 
8. У якій країні , в якому місті народився Робінзон Крузо? ( В 
Англії, в Йорку) 

9. Що ви знаєте про походження імені Робінзон? (Давнє прізвище 
роду його матері) 

10. Ім’я хлопчика, з яким Робінзон тікав з полону. (Ксурі) 
11. Ім’я бога, якому поклонявся П’ятниця? ( Бенамукі) 
12. Яке місце стало фатальним для Робінзона? ( Гвінея) 
13. Скільки років було Робінзону Крузо, коли він відбув у своє 
перше плавання? (19) 

14. Скільки часу Р.Крузо провів в полоні? (два роки) 
15. Для чого герой пристосував стовп на острові? (Для календаря) 
16. Що Крузо назвав «пам’ятником своєї глупоти»? ( перший свій 
човен, який не міг спустити на воду) 

17. Чий погляд так злякав Робінзона в гроті: « …вдивляючись у 
темряву, я побачив два палаючих ока якоїсь істоти – людини чи 
диявола, не знаю, - вони виблискували, як зірки…»? (погляд 
старого цапа) 

18. Що використовував замість коси Робінзон, збираючи врожай 
ячменю і рису? (іржаві шаблі, знайдені на кораблі) 

19. З чого він зробив сито, щоб просіяти борошно? (зі звичайних 
нашийних хусток) 

 
Слово вчителя: Роман Д.Дефо «Життя й незвичайні та 

дивовижні пригоди Робінзона Крузо» належить до шедеврів світової 
літератури. Скільки поколінь читачів причаровувала романтика 
безлюдного острова. Скільки хлопчаків мріяли опинитися на місці 
Робінзона і випробувати себе, свої можливості. Але не тільки опис 
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романтичних пригод героя зробив цей твір непідвладним часу. Читачі 
різних країн бачили у Робінзоні Крузо втілення кращих рис людини – 
сили, відваги, розуму. 

Такими рисами наділені і герої інших творів письменників 
Європи. Наша шхуна пересікає паралелі і меридіани Європи і 
зупиняється  у Франції. 

Ви знаєте, є книги, які прочитаєш і забудеш. Є ж такі, що 
залишаються назавжди добрими друзями і навіть через багато років 
згадка про них зігріває душу. Саме до таких належать твори відомого 
французького письменника Жуля Верна. 

Вам з уроків зарубіжної літератури добре знайомий 
п’ятнадцятирічний капітан. Дік Сенд підготував для вас запитання. 
Нам потрібно створити дві команди по шість чоловік, щоб провести 
гру «Брейн –ринг». 

Умови гри знайомі. Вам треба вислухати уважно запитання і 
коли буде сказано слово «Час», почати обговорювати відповідь. Якщо 
ви знаєте відповідь, то повинні нажати кнопку на пристрої. Часу на 
роздуми дається одна хвилина. 

 
1.Кому з героїв Жуля Верна належать слова: «Впізнаю тебе! Ти 
залишаєшся таким, яким був, мандри тебе анітрохи не змінили». 
(Гарріс) 
2. Від чого помер Муані – Лунга? (від «вогняної води») 
3. Чому шхуна «Пілігрим» збилася з курсу? ( Негоро підклав метал 
під компас) 
4. Головний герой роману «Таємничий острів. ( Інженер Сайрес 
Сміт) 
5. Як герої «Таємничого острова» назвали свій острів? (острів 
Лінкольна) 
6. Подумайте, для кого з героїв роману «П’ятнадцятирічний 
капітан» характерним є жага до знань? (Дік Сенд) 
 

Слово вчителя:  Чи вірите ви в чудеса? Хоч скільки б років було 
людині, а закладена в дитинстві магія казки, дива завжди дає надію на 
радість, несподіванку, доброго помічника, який частину ваших 
турбот звалить собі на плечі – і ви відчуєте себе щасливим. Ідея про 
існування паралельних світів дедалі більше подобається людям. Тому 
подальша наша подорож до надзвичайної таємниці життя Гаррі 
Поттера . Книги про нього стали світовим бестселером. Влітку 2007 
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року вийшла сьома книга про історію життя хлопчика – чарівника. А 
створила цю прекрасну історію Джоан Кетлінг Роулінг. В  інтерв’ю 
вона розповіла, що одного разу, їдучи в поїзді, побачила перед очима 
всю історію Гаррі Поттера і тепер її послідовно описує. 

А хто кращий знавець змісту історій про Гаррі Поттера ми зараз 
перевіримо. Запрошуємо Вас зіграти в лото. (Можна запропонувати 
«капелюх знань». В ньому знаходяться запитання, діти самостійно 
виймають запитання і дають відповідь.) 

За кожну правильну відповідь ви будете на табличку - лото 
прикріплювати зірочки. Якщо дасте всі правильно відповіді, то 
прикріпите дванадцять зірочок, а це означає, що отримаєте 
європейський прапор. Тож в дорогу. 

 
1. Хто зіграв роль Гаррі Поттера  за романами Дж.Роулінг?  

(Деніел Редкліф) 
2. Як відомо, кожен з гуртожитків має свій герб. На гербі 
Грифіндору – лев, на гербі Слізерину – змія. А що зображено на 
гербі Гафелпафу? ( борсук) 

3. Назвіть імена батьків Гаррі Поттера (Джеймс, Лілі) 
4. Прізвище дядька і тітки Гаррі. (Дурслі) 
5. Хто привіз Поттера до Дурслі? ( Хагрід) 
6. Де жив Гаррі у родині Дурслі? ( у комірчині під сходами) 
7. Назвіть ім’я Хагріда (Рубеус) 
8. Назвіть адресу магазина шкільного приладдя для чарівників 

(алея Діафон) 
9. Яка пригода трапилася в школі під час свята Хелоуїн? (хтось 
випустив троля) 

10. Що подарував Дамблдор на Різдво? ( плащ –невидимку) 
11. Кого вбили у забороненому лісі? ( єдинорога) 
12. В яку гру добре грав Рон Візлі? ( шахи) 
13. Назвіть ім’я виховательки Грифіндору. (професор 
Макгонегел) 

14. Що стеріг Фларі? ( Хід до філософського каменя) 
15. Хто попереджає Гаррі про небезпеку? (Доббі – домовик) 
16. Як називалася в Хогварді школа? (школа чародійства ) 
17. Який напис висів на будинку Рона Уізлі? («Нора») 
18. Які написи були на годиннику в сім’ї Уізлі? ( «Час чаю», «Час 
годувати курей», «Запізнення») 
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19. Коли був заснований Хогвард? ( більше тисячі років назад, 
точна дата невідома) 

20. Яка гра була поширена в школі чарівників?( квідвіч) 
21. На чому спеціалізувався містер Дурслі? ( фірма «Граннінгс» 
     виробництво дрилі) 
22. Ким доводився Гаррі Поттер сім’ї Дурслі? ( племінником) 
23. В який день тижня почалися історії Г.Поттера? ( у вівторок) 
24. Що помітив містер Дурслі, коли попав у вранішню 
транспортну пробку? ( людей в мантіях) 

25. Хто був директором школи чаклунів і магів? ( Альбус  
Дамблдор) 

26. Чиє ім’я заборонялось вимовляти? ( Волан – де – Морт) 
27. Хто хотів вбити Г.Поттера? ( Волан – де – Морт) 
28. Який знак залишився у Гаррі від спроби його вбити? (шрам 
на лобі у вигляді блискавки) 

29. Чому кишеньковий годинник Дамблдоро був не схожим на 
інші? (мав 12 стрілок, замість цифр були маленькі планети) 

30. Скільки подарунків було вручено Дадлі в день 
народження?(39) 

31. Що знищувала сім’я Дурслі, не віддаючи Гаррі? (листи)  
32. Які звання мав Альбу Дамблдор? ( кавалер ордена Мерліна І 
ступеня, Великий волш, Верх чаклун, президент Міжнародної 
конфедерації чаклунів) 

33. Кого називали маглами? ( людей, не чаклунів) 
34. Що виросло у Дадлі, після образи Дамблдора в присутності 
Хагріда? (свинячий хвіст) 

35. Як називалися гроші чарівників? ( кнати, галлеони, сиклі) 
36. Як звали працівників банку? ( гобліни) 
37. Де знаходилась школа чародіїв ? ( у Хогварді) 

38. Що не дозволялося брати першокурсникам до школи? (мітли) 
39. Яка фірма виготовляла чарівні палиці? ( Оллівандер) 
40. З якого виготовленого матеріалу дісталася палиця Гаррі 
Поттеру? ( гостролист і перо фенікса, одинадцять дюймів) 

41. Що подарував Хагрід Гаррі Поттеру в день народження ? 
(Сову) 

42. Як назвав її Гаррі? (Букля) 
43. Якими видами транспорту добиралися учні до школи магів і 
чаклунів? ( поїздом, човном) 

44.  Скільки дітей поміщалося в одному човні? (4) 
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45. З допомогою якого предмету відбувався розподіл учнів по 
факультетах? (чорного капелюха) 

46. Скільки факультетів існувало у Хогвардській школі? (4) 
47. Назвіть факультети, які існували в школі чаклунів. 

(Гріффіндор, Пуффендуй, Когтевран, Слізерин) 
48. На який факультет був зарахований Гаррі Поттер? 

(Гріффіндор) 
49. Назвіть друзів Гаррі.(Рон Уізлі, Герміона Грейнджер) 
50. Скільки східців було в школі? (142) 
51. Як звали вчителя травології ? ( професор Стеблина) 

а) теорії магії (професор Бінс) 
б) заклинання ( професор Флітвік) 

         в) трансфігурації ( професор Макгонагалл) 
52. Від кого отримав перший лист Гаррі , навчаючись в школі? 

(Хагріда) 
53. Хто захищав заборонений коридор? ( собака Пушок) 
54. Яку назву мала мітла Гаррі Поттера? ( Нумбус – 2000) 
55. Як називалися м’ячі в грі квідвіч? ( квоффл, бладжери, 
оссиня, золотий снітч) . 

56. Яку роль виконував Гаррі Поттер у грі квідвіч? (ловець) 
57. Хто тренував команду Гріффіндора грати в квідвіч? (Вуд) 
58. Що подарував Хагрід Гаррі на Різдво? (флейту) 
59. Що подарувала сім’я Дурслі Гаррі на Різдво? (копійку) 
60. Хто подарував на Різдво Поттеру светр? ( мама Рона Уізлі) 
61. Якого кольору був подарований светр? («зеленого») 
62. З допомогою мантії – невидимки в Різдвяну ніч кого вдалося 
побачити Гаррі Поттеру? (своїх рідних) 

63. Хто створив філософський камінь? ( Ніколас Фламель) 
64.  Як назвав Хагрід народженого дракона ? ( Норберт) 
65. Скількох кентаврів зустрів Гаррі з друзями в забороненому 
лісі? (Трьох. З рижим волоссям і бородою, білокурим волоссям і 
білим тілом в плямах, з чорним волоссям і чорною гривою) 

66. Як було звати кентаврів? (Ронан, Бейн, Флоренц) 
67. На яку рослину впали герої книги, відкривши люк, щоб 
знайти філософський камінь? ( диявольські силки) 

68. Яким ключем відкривали двері? ( літаючі ключі, схожі на 
птахів) 
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69. Із якої кількості пляшок потрібно було знайти зілля, щоб 
пройти через вогонь по дорозі до місця знаходження 
філософського каменю? (7) 

 
Вчитель: Дорогі діти, ми з Вами ще раз перегорнули сторінки творів 
європейських письменників, творчість яких вивчали в шостому класі. 
В наступному році ми з вами продовжимо знайомитись з творчістю 
зарубіжних письменників, в тому числі і європейських, вчитимемось 
розпізнавати добро і зло, знайомитимемось з історією і звичаями цих 
народів, збагачувати свої голівоньки зернинами знань і мудрості. На 
все добре. До нових зустрічей. 

* * * 
   

Вікторина.  «Що ми знаємо про Європу?»   ( 5-6 кл.) 
 

Мета: поглибити знання учнів про країни Європейського Союзу; 
виробляти навички швидкого мислення; виховувати повагу до інших 
народів; почуття патріотизму, гордість за національні надбання 
українського народу. 
 
Обладнання: прапор ЄС, листки з анкетою, нагороди,  скринька для  
відповідей  
Форма  проведення  :      вікторина   
 
Порада  для   організаторів  вікторини:   захід  проводиться  в 
декількох  варіантах:  а)  усна  вікторина; 
      б)  письмова  форма з використанням скриньки  

       для  відповідей  (скринька  встановлюється  в  
       класній кімнаті, фойє  школи та ін.) 

 
1. Яка квітка є символом Нідерландів? 

- півонія 
-  тюльпан 
- фіалка 

2. Як називається птах, що є символом миру? 
-   голуб 
-   лелека 
-   папуга 
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3. Як називається  відомий твір Людвіга ван Бетховена, частину 
якого обрано гімном ЄС? 

-   Ода до рівності 
-   Ода  до радості 
-   Ода до справедливості 

4. Яке місто на півночі Європи збудоване на 90 островах, що 
з’єднані мостами? 

-   Амстердам (1000 мостів, 50 каналів) 
-   Копенгаген 
-   Стокгольм 

5. Яка країна вважається колискою демократії? 
-   Греція 
-   Італія 
-   Персія 

6. Ця країна називається «батьківщиною моди, стилю та дизайну»: 
-   Італія 
-   Франція 
-   Великобританія 

7. В якому місті знаходиться музей Прадо? 
-   Мадрид 
-   Амстердам 
-   Рим 

8. Скільки країн ЄС не є республіками? 
-   10 
-   5 
- 7 (Данія, Іспанія, Бельгія, Швеція, Англія, Люксембург, 
Голландія) 

9. Яка країна займає перше місце в Європі за кількістю населення? 
-   Франція 
-   Великобританія 
-   Німеччина 

10. Ця країна відома в усьому світі своїми «томатовими 
боями»: 

-   Італія 
-   Бельгія 
-   Іспанія  
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* * * 
Вікторина .   «Перевір  себе» (10-11кл.) 

 

Мета: перевірити  знання учнів про країни Європейського Союзу; 
закріплювати  навички самостійного  пошуку   необхідної  інформації  
з різних  джерел;  виховувати повагу до інших народів; почуття 
патріотизму та гордість за національні надбання українського народу. 
 
Обладнання:   листки із запитаннями, нагороди,  скринька для  
відповідей  
Форма  проведення  :      вікторина   
 
Порада  для   організаторів  вікторини:   захід  проводиться  в 
декількох  варіантах:  а)  усна  вікторина; 
      б)  письмова  форма з використанням скриньки  

       для  відповідей  (скринька  встановлюється  
       в  класній кімнаті, фойє  школи та ін.) 

 
1. Яка країна зараз головує  в Євросоюзі? (Німеччина до 1.07.2007, 
Португалія з 1.07. по 31.12.2007 р.) 

2. Коли святкуємо День Європи? (9 травня) 
3. Коли і ким було запроваджене це свято? (9 травня 1950р. 
Робертом Шуманом) 

4. Коли була введена спільна європейська валюта – євро? ( 1 січня 
2002р.) 

5.   Дата прийняття Плану дій Україна – ЄС? ( 21 лютого 2005р.) 
6. Якого кольору прапор ЄС? Скільки на ньому зірок? (синього, 12) 
7. Який музичний твір був затверджений як гімн ЄС?  (9 симфонія 
Бетховена) 

8. Коли був прийнятий Маастрихський договір про ЄС? (1992) 
9. Які головні керівні інституції ЄС? У яких країнах вони 
розташовані? (Парламент (пленарні сесії проводяться в 
Страсбурзі, збори комітетів і додаткові засідання – у Брюсселі, 
головний секретаріат знаходиться у Люксембурзі), Рада ЄС 
(засідання проводяться у Брюсселі та Люксембурзі), 
Європейська комісія, Суд, рахункова палата або Суд аудиторів - 
у Люксембурзі) 

10. Яку назву має виконавчий орган ЄС? Де він розташований? 
(Європейська комісія) 
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* * * 
КТС «Ромашка» 

«Казки народів світу»  (4-5 кл.) 
 Мета: познайомити учнів середніх класів з літературними та 
народними казками народів Європи, порівняти їх сюжети, пригадати  
зміст; формувати читацькі потреби. 
     
Оформлення: на сцені український вінок, декорації до казки 
Андерсена «Снігова королева», символіка Європейського Союзу. 
 

Хід заходу: 
Ведуча: Дорогі діти! Сьогодні в нашій гімназії вперше проводиться 
День Європи. І це не випадково. Взаємини України з Європейським 
Союзом нині розвиваються дуже швидко. В кінці лютого відбувся 
візит президента України Віктора Андрійовича Ющенка до Брюсселю 
й Страсбургу, де були підписані важливі домовленості про вступ 
України до ЄС. Але більшість із нас ще не дуже знає , що таке ЄС. 
Сьогодні ми прагнемо провести ряд заходів, які б дали можливість 
вам розширити свої знання. Послухайте, будь ласка, коротко 
розповідь старшокласників. 
 
    Старшокласники: 

1. Європейський Союз був створений півстоліття тому, 9 травня 
1950 р. в цей день міністр закордонних справ Франції, Роберт 
Шуман виступив з заявою , в якій висунув ідею Європейської 
інтеграції. 

2.  До його складу входить 27 країн Європи. Це Великобританія, 
Італія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Ісландія, Іспанія, 
Греція, Португалія, Польща, Чехія, Словакія, Словенія, Литва, 
Естонія, Латвія, Угорщина, Македонія, Австрія, Люксембург, 
Данія, Ірландія, Франція, Мальта, Кіпр, Болгарія, Румунія. 

1. Сьогоднішній Євросоюз – це сім’я з загальною чисельністю 
населення більше 450 млн. чоловік, площею 4 млн. кв. км. 

2. Для країн Євросоюзу характерними є високий рівень життя і 
суспільство, побудоване на принципах демократії.  

Ведуча:  Діти, ви почули коротку інформацію про ЄС. А зараз 
давайте з Вами спробуємо провести  гру «Ромашка» .  
       Наша держава Україна тісно пов’язана політичною, 
економічною, науковою, культурною співпрацею з народами 
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Європи. І не знати сьогодні літературної спадщини цих народів ми 
не можемо . Зараз ми з Вами розділимося на групи.  
(складають розрізані листівки  і формуються в мікрогрупи). 
Оберіть  лідерів груп. Лідери груп отримують пелюсточку від 
ромашки, яка їм подобається. На даній пелюсточці написано 
завдання, яке ви повинні виконати за 5 хвилин і нам 
продемонструвати. 

Завдання: 
1. Назвіть автора та  героїв  казки «Попелюшка», театралізуйте як  
скінчилася дана казка.  

2. Яка королева викрала хлопчика і хотіла зробити його своїм злим 
сином? Куди вона його повезла? Як звали дівчинку, що 
врятувала свого брата? Назвіть казку та її автора. Придумайте 
віршовану похвалу дівчинці. 

3. З скількох частин складається історія Аліси Льюіса Керрола?  
Розкажіть одну з них змінивши закінчення. 

4. З якої казки  уривок ? Назвіть автора та розкажіть цю історію. 
«…Услышав ужасный крик, разбойники повыскакивали из –за 
стола и, решив, что к ним явилось какое – то приведение, в 
великом страхе кинулись в лес. Тогда четверо наших товарищей 
уселись за стол, и каждый принялся за то, что пришлось ему по 
вкусу из блюд…» 

5. Яких героїв ви можете назвати з цієї казки, як вона 
починаються. «…Господин Кот, по прежнему бежавший 
впереди, увидал  жнецов и сказали им : «Добрые люди жнецы! 
Если вы не скажете, что все эти поля принадлежат господину 
маркизу де Карабасу вас всех мелко искрошат, как м'ясо для 
пирога…» . Прорекламуйте дану казку. 

6. З якої казки цей уривок? «…Тогда король и королева, поцеловал 
свое милое дитя, которое не проснулось от их поцелуя, вышли 
из замка и издали указ, запрещавший кому бы то ни было к нему 
приближаться. Запрет  этот  был излишен, ибо за четверть часа 
вокруг выросло так много деревьев….».  Хто автор казки,  
продовжіть її розповідь. 

 
Діти демонструють свої виконані завдання. Підводяться 
підсумки. Виступ драматичного гуртка за казкою Андерсена 
«Cнігова королева» 
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* * * 
                

Заочна подорож. 
«Історичними місцями країн Європи» 

(5-8 кл.) 
 
Мета: розширити знання учнів про країни Європи, розвивати 
громадянську позицію; формувати усвідомлення власної ролі в житті 
суспільства. 
 
Обладнання: політична карта Європи, прапори та символи 
європейських держав. 
 

Хід проведення: 
Вчитель: Сьогодні ми з вами вирушаємо в подорож шляхами 

країн Європи. Європа – континент порівняно невеликий, населення 
майже 800 млн. чол., площа 11,5 км. кв.. 

Європа – це один із головних центрів сучасної науки, техніки та 
технологій. На долю європейців припадає більше половини світового 
національного доходу та більша половина промислового 
виробництва. 

Європа – найцінніша скарбниця досягнень та пам’ятників 
культури. 

Європа – це багаторічна історія, досвід, політичні, духовні 
традиції європейських народів. 

Сучасне завдання всіх мешканців – об’єднати зусилля у боротьбі 
за мир та безпечну Європу, за збереження безцінної спадщини 
європейської культури та цивілізації.  

Ми починаємо знайомити вас з країнами Європи. 
У центрі континенту знаходиться наша держава – Україна. 
 

Учні: 
1. Моя Україна – зоря світанкова, 
Пшеничні лани, голубі небеса, 
Її солов’їна калинова мова 
Світиться, наче на сонці роса. 

2. Віддавна народи світу 
Мають власні прапори, 
Наче долю, горду й світлу, 
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Піднімають догори! 
3. В будь – якій країні, -  
Я завжди усім казав, - 
В мене прапор жовто – синій - 
Це колосся й небеса. 

4. Національний Гімн України –  урочиста пісня, символ нашої 
державної єдності. Його більш як півстоліття тому написали 
поет П.Чубинський та композитор М.Вербицький. 

5. Наш Герб – тризуб, 
Це воля, слава, сила! 
Наш Герб – тризуб, 
Недоля нас косила, 
Та ми зросли, ми є, 
Ми завжди будем, 
Добро і пісню несемо ми людям. 

6. Символом України є кетяги калини та верба. Вишиті рушники 
відомі в усьому світі. Вони прикрашають стіни світових 
організацій, які знаходяться в Європі. 

 
(пісня Р.Кириченко «Моя Україна – червона калина», 

 слайди пейзажів української природи) 
 
Вчитель: Україна бажає стати повноправним мешканцем 
давньоєвропейського дому, справедливо вважаючи, що має на це 
право, своєю історією, географічним розташуванням і тим 
внеском, який наш народ зробив у континентальну справу 
впродовж багатьох віків свого існування та боротьби. 
 
1. Україна – велика і сильна держава, 
Що несе з давнини перемоги і славу, 
Незалежна, розвинена наша країна, 
Дорога і найкраща мені Батьківщина. 
 

Вчитель: Найближча сусідка України – Польща. Її історія тісно 
переплітається в різні часи з нашою державою. Що нам відомо про 
цю європейську державу? Послухайте. 
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2. Польща – індустріально – аграрна держава, етнічний склад 
населення якої більше 98% - поляки. Сучасна культура поляків 
ґрунтується на старих народних традиціях. 

3. Главою держави в Польщі є президент. Вищий законодавчий 
орган – Національні збори, які складаються з двох палат. 
Основний Закон держави – Конституція,  прийнята у 1997 році. 
Столиця – місто Варшава. 

( лунає «Полонез», авторМ. Огінський) 
4. Величезний внесок в загальну європейську музику   здійснили 
польські композитори: Ф.Шопен, М.Огінський…. 

5. Слід відзначити, що польський національний костюм де в чому 
схожий на український. Він прикрашений вишиванкою, 
аплікацією, мереживом. А це підтверджує, що всі ми дійсно 
одне ціле – європейці. 

 
Вчитель: Наступна країна теж цікава своїми традиціями. 
Здогадайтесь, про яку країну будемо говорити далі. 
 
6. Швеція, як і Україна, має жовто – блакитні кольори 
національного прапора, який затверджений ще в 1620 році, а 6 
червня в країні святкують День шведського Прапора. 

7. Швеція має територію 450000 кв.км., половину якої вкривають 
ліси, населення складає 8,9 млн. мешканців. На гербі 
відображено існування королівської династії: щит поділено на 4 
частини на ньому зображено 3 корони і «лев Фолькунгів». 

8. Оскільки Швеція багата на ліси, то в цій країні розвинута 
деревообробна промисловість. В ній багато річок, енергія яких 
захована в гірських потоках і водоспадах. 

9. Найулюбленіше свято – ласування раками, яке проводиться в 
кінці літа. Ця традиція їсти раків перетворилася на ритуальну 
трапезу, доповнену різними прикрасами:  паперовими 
ліхтариками, кульками, свічками. 

 
 Вчитель: Цікаву історію має Австрія. 
10. Австрія – держава центральної Європи. Столиця –  Відень. 
Офіційна мова – німецька. Найбільше офіційне свято 26 жовтня 
– Національне свято Австрійської Республіки. 

11. За формою державного устрою Австрія є федерацією, яка 
включає 9 федеральних земель. Вона є членом ООН (з 1995 р.) 
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та багатьох інших міжнародних організацій. Дипломатичні 
відносини України з Австрією встановлено 24 січня 1992 року.   

12. Напевно, немає на світі такої людини, яку танець може 
залишити байдужою. Серед більшості танців вальс – 
найулюбленіший і найдовговічніший. Дякуючи своїй пластиці, 
яка поєднується з дивовижною легкістю, витонченістю і 
плавністю рухів, при відносній простоті широких ковзних 
танцювальних па він швидко завоював величезну популярність. 
А зародився він саме в цій прекрасній країні. 

(танцюють вальс) 
13. Хто не знає цих чарівних мелодій? Музика в Австрії лунає 
в багатьох містах. В першу чергу, у Відні, там, де відбуваються 
бали, танцювальні вечори, а ще на Батьківщині Моцарта - у 
Зальцбурзі. 

 
14. Велика Британія – держава на північному заході на 
Британських островах. Столиця –  Лондон. Державна мова – 
англійська. Національне свято – день народження королеви. 

 
15. За формою державного правління Велика Британія – 

парламентська монархія. Велика Британія – член НАТО з 1949 року, 
член ООН – з 1945 року, Європейського Союзу – з 1957 року. 
Дипломатичні відносини з Україною встановлені 10 січня 1992 року. 
 
Вчитель: Ось вона – Європа, зі своєю історією, красивою природою, 
працьовитими людьми. Сьогодні можна ще багато говорити про 
традиції, звичаї європейців. Ми повідали вам тільки малесеньку 
часточку про їх життя. А вам побажаю самим більше читати, 
подорожувати, знайомитись з цікавими людьми. 
 
Література: 

1. Дитяча енциклопедія, Москва, 1977р. 
2. Європейський Союз // Все для вчителя, № 9 – 10, 2005, с.23 
3. Л. В. Чекмарьова, І.А.Коваль, В.А. Чекмарьов Ми маємо бути 
зрозумілими Європі, а Європа нам! // Все для вчителя, № 15 – 16, 
2005, с.25 
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* * * 
Матеріали проведення радіогазети 

 
1. Увага! Увага! 
2. Говорить шкільне радіо. 
1. Сьогодні наша радіопередача присвячена Дню Європи в гімназії. 

(Звучить пісня «Моя Україна – червона калина») 
2. Кожна людина з великою любов’ю і теплом згадує місце, де 

народилася, де минуло її дитинство, те родинне вогнище, 
маленьку батьківщину, де живуть мама, тато, бабуся, дідусь, 
сестри і брати. І якщо скласти маленькі батьківщини кожного з 
нас - вийде велика держава – Україна. 

1. Україна – це наша земля, рідний край, наша країна з 
багатовіковою історією, мальовничою природою, чарівною 
піснею і, певна річ, талановитими людьми. 
(Звучить «Одна калина») 

2. За територіальною ознакою вона є найбільшою в Європі країною, 
а за чисельністю населення – п’ятою, межує з 7 країнами, чотири 
з яких є членами Європейського Союзу. 

1. Що ж це за організація і коли вона була створена?  
2. Далекого 9 Травня 1950 року у Парижі, коли загроза третьої 
світової війни стала реальною для всієї Європи, Міністр 
закордонних справ Франції Роберт Шуман проголосив таку 
декларацію: 
1. «Мир у світі не може бути збережений без докладання творчих 
зусиль . Об’єднання основних виробничих процесів та створення 
нової високої інституції об’єднають Францію, Німеччину та інші 
країни , що приєднаються, наблизить нас до перших конкретних 
кроків у напрямку створення ЄС, завданням якого є збереження 
миру». 
2. Все почалося того дня. Отже, 9 травня і було вирішено 
святкувати як День Європи. 
1. У 1951 році , з метою створення спільного ринку вугілля, сталі, 
було створено першу наднаціональну організацію. 
 

(Звучить 9 симфонія Бетховена. На фоні музики слова) 
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 2. 25 березня 1957 року у Римі створено європейський 
економічний союз. Його утворили 6 країн : Франція, Німеччина, 
Італія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург. 
1. У 1973 році приєдналися Данія, Ірландія, Великобританія. 
2. 1981 – Греція 
1. 1986 р. – Іспанія, Португалія 
2. 1995р. – Австрія, Фінляндія, Швеція. 
1. 1 Травня 2004 року відбулося найбільше в історії розширення 
ЄС. До його складу ввійшли Кіпр, Мальта, Угорщина, Польща, 
Словацька Республіка, Латвія, Естонія, Литва, Чеська Республіка, 
.Словенія. 
2. 1 січня 2007 року до ЄС приєдналися  Болгарія, Румунія. 
 

(Підсилюється музика. Звучить хоровий фінал 9 симфонії на 
текст оди Шіллера  «До   радості») 

 
1.  Даний твір є гімном Європейського Союзу. 
2. Країни ЄС мають спільний прапор з 12 зірками, адже 12 – це 

число , яке у багатьох країнах Європи є символом досконалості і 
єднання. 

1. Європа має єдину свою валюту – євро, яка  введена в обіг 
першого січня 2002 року. Євро замінила інші національні валюти 
12 – ти країн ЄС. 

2. Із запровадженням єдиної валюти стало легше подорожувати. 
1. Єдина валюта забезпечує стабільність для ведення бізнесу в 

Європі. 
2. Європейський Союз дав можливість забезпечити мир, створити 

стабільність в країнах Європи. 
1. ЄС бере активну участь у миротворчих операціях та операціях 

підтримання миру. 
2. Особливу роль союз відіграє і у захисті навколишнього 

середовища. Прийнято більше 200 директив з питань охорони 
довкілля. 

1. ЄС – сім’я демократичних європейських країн, які зобов’язалися 
працювати разом заради миру та процвітання. 

2. Своїми успіхами ЄС завдячує тому, як організована його робота – 
унікальному методові взаємодії інституцій ЄС: Європейському 
парламенту, Раді та Європейській комісії, які, в свою чергу , 
працюють за підтримки цілої агенції та інших установ. 
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1. Європа – континент розмаїття традицій, мов, де існують спільні 
цінності. І ЄС захищає їх. 

2. ЄС сприяє і заохочує співпрацю серед європейських народів, 
підтримуючи єдність і зберігаючи розмаїття та забезпечуючи, 
прийняття рішень  з урахуванням інтересів громадян. 

1.   У ХХІ столітті, коли все більше посилюється взаємозалежність 
держав, збільшуватиметься і потреба європейців у співпраці з 
народами інших країн у дусі толерантності, пізнання та 
солідарності. 

2.   Сподіваємось, що наша Україна теж буде прийнята членом 
Європейського Союзу. 

1. Радіопередачу підготували і провели… 
 

* * * 
  

Вікторина. «З історії Європейського Союзу»  (9-11кл.) 
 
Мета: поглибити знання учнів про Європейський Союз;формувати 
інтелектуально активну, розвинену творчу особистість; 
прищеплювати школярам навички та вміння самостійно здобувати 
інформаційний матеріал; виховувати повагу до інших народів та їх 
культур. 
Обладнання: карта Європи, комп’ютерна презентація, фішки. 
 

Хід заходу: 
1. Вступне слово вчителя. 
Україна – найбільша європейська держава, яка заявила про своє 
бажання увійти до європейського співтовариства. Тому важливо 
якомога більше дізнатись про європейські країни та й сам 
Євросоюз , рівень розвитку цих країн та їх місце в світі. З цією 
метою ми сьогодні з вами і проводимо вікторину «З історії 
Європейського Союзу». Спочатку давайте переглянемо 
комп’ютерну презентацію «Знайомтесь! Європейський Союз!». 

2. Умови вікторини: Вчитель задає запитання, учні відповідають. За  
правильну відповідь одержують фішку. Школяр, який має 
найбільше фішок, стає переможцем і отримує грамоту. 

      1. В якому році почали святкувати День Європи в Україні? 
(2003р.) 
2. Чи належить США до країн ЄС? (Ні) 
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3. Хто стоїть на чолі Європарламенту ? (Президент) 
4. Назвіть ім’я президента України, який підписав Угоду про 
партнерство та співробітництво з ЄС ? (Л.Кравчук) 
5. В якому році було підписано угоду про партнерство та 
співробітництво між Україною та ЄС ? (1994р.) 
6. Де знаходиться суд аудиторів? (Люксембург) 
7. Яка валюта є прототипом євро ? (екю) 
8. Яку країну, члена ЄС, називають «зеленим островом»? 
(Ірландію) 
9. Як називають свою країну мешканці Греції ? (Еллада) 
10. Якій країні належать Канарські острови ? ( Іспанії) 
11.Країни, що мають найбільшу кількість голосів у Європейській 
Раді? (Німеччина, Франція, Італія, Великобританія) 
12.Як називаються вимоги до країн – кандидатів на вступ до ЄС ? 
(Копенгагенські критерії) 
13. Яка країна є асоційованим членом ЄС з 1963 р, але досі не 
стала повноправним членом? (Туреччина) 
14. Скільки триває президентство країни у Європейському Союзі? 
(півроку) 
15. Яка країна ЄС вважається батьківщиною Кирила і Мефодія ? 
(Греція) 
16. Що означає назва «Нідерланди»? (країна, що знаходиться 
нижче рівня моря) 
17. Коли в Європі відзначається День Європи ? (9 травня) 
18. В якому році було запроваджено єдиний європейський паспорт 
? (у 1985 р.) 
19. Назвіть ім’я верховного представника ЄС з питань міжнародної 
політики (Хов’єр Солана) 
20. Фундаментальними завданнями Євросоюзу є…(свобода руху 
людей, товарів, послуг та капіталу) 
21. Яка відмінність між Європейською Радою та радою Європи?  
(Європейська Рада – це інституція ЄС, Рада Європи – міжнародна 
неурядова організація) 
22. Скільки країн – членів  ЄС після його розширення у 2004 році ? 
(25), а після першого січня 2007? (27) 
23. Назвіть головні інституції ЄС. (Парламент, Рада ЄС, Комісія, 
Суд, Рахункова палата ) 
24. На який термін обираються депутати до Європарламенту ? (5р.) 
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25. На який термін обираються судді до Європейського суду ? (6 
р.) 
26. Який документ регулює відносини між Україною та ЄС ? 
(Угода про партнерство та співробітництво) 
27. Ким призначаються Омбудсмен? (Європарламентом) 
28. Які з колишніх республік СРСР вступили до ЄС ? (Естонія, 
Литва, Латвія) 
29. Де відбуваються засідання Ради Європейського Союзу? 
(Бельгія, Люксембург) 
30. Назвіть номінали банкнот євро ( 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500) 
31. Коли євро остаточно замінив національну валюту країн – 
членів ЄС ? (1.07.2002 р.) 
32. Де розташований Європейський центральний банк ?  
(Франкфурт, Німеччина) 
33. Символікою банкнот євро є…(вікна, ворота, мости) 
34. Яка скандинавська країна подала заявку на членство в ЄС, але 
відмовилась від своїх намірів ? (Норвегія) 
35. Коли набула чинності Маастрихтська угода ? (1993 р.) 
36. Договір про ЄС також називається…(Маастрихтський) 
37. Чому на прапорі ЄС завжди 12 зірочок ? (символ завершеності і 
досконалості) 
 
 3. Підведення підсумків. 

* * * 
 

Інформаційне повідомлення. 
«Європейський Союз і Україна – дружні сусіди» 

 (6-11 кл.) 
 

Сьогодні наша інформаційна хвилинка присвячена питанню:  
«ЄС і Україна - дружні сусіди».  

Ми вперше в гімназії проводимо День Європи. Яка ж історія 
створення ЄС і в чому секрет , його успіху?  

Повернемося в 50 – ті роки ХХ століття. 9 травня 1950 року 
вважається днем народження ЄС. В цей день міністр закордонних 
справ Франції Роберт Шуман виступив з заявою, в якій висунув ідею 
європейської інтеграції. Початок інтеграції європейських країн 
поклав договір, про створення європейського об’єднання вугілля і 
сталі, які раніше були головною причиною військових конфліктів, 
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особливо між Францією і Німеччиною, підписаний в 1951 році. Це і 
була перша шістка держав, які на сьогоднішній день перетворилися 
на союз 27 країн. В європейських країнах День Європи відзначають з 
1985 року. 

Великобританія, Італія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Данія, 
Люксембург, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Греція, Португалія, Польща, 
Чехія, Словакія, Словенія, Литва, Естонія, Латвія, Угорщина, 
Македонія, Австрія, Румунія, Болгарія - всі ці держави є сьогодні 
членами однієї сім’ї, яка відома як Європейський Союз. 

Сьогоднішній Євросоюз – це сім’я держав з загальною 
чисельністю населення більше 450 млн. чоловік, площею близько 4 
млн. км. кв.. Для країн Євросоюзу характерними є високий рівень 
життя і суспільство , побудоване на принципах демократії. 

1 травня 2004 року розширений Євросоюз став безпосереднім 
сусідом України. Стаття 49 Договору про Європейський Союз 
проголошує те, що кожна європейська держава, яка поважає 
принципи демократії, прав людини і верховенство права, може 
звернутися з проханням стати членом  Євросоюзу. Це означає, що і 
наша країна може стати повноправним членом ЄС. Сьогодні Україна і 
ЄС – добрі сусіди. З 2003 року, згідно Указу президента України, 
День Європи відзначається і в нашій країні. Це нам дасть можливість 
краще дізнатися про країни Європи.       

 
* * * 

 

Європейський калейдоскоп 
(3-8 кл.) 

 
(Районне свято) 

  Калейдоскоп! Кому з дитинства не відоме це слово. Хто з вас, 
юні друзі, не тримав у руках цієї іграшки, в захопленні не 
спостерігав, як змінюються в ній форми і кольори загадкових 
скелець? У нашій грі також змінюватимуть одне одного назви 
конкурсів, завдання. А зрештою, маємо скласти цілісну картину про 
Європу, про життя народів, які її населяють, про їхні звичаї і традиції. 
Спробуємо знайти відповідь на запитання: «Що ж у нас спільного?» 
Адже ми, українські діти, теж європейці. 
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А перш ніж розпочати гру «Європейський калейдоскоп», 
запрошую на сцену … з піснею «Попелюшка». 

 
Перший наш конкурс називається «Знайка». Запрошую на 

сцену  п’ять учасників. По черзі треба назвати на кожен крок назву 
європейської країни. Хто більше.  

(Можна запропонувати гру «Ти мені, я тобі». Ведуча кидає по 
черзі дітям м’ячик і називає певну європейську країну, діти у 
відповідь своє ім’я. Згодом ведучий пропонує школярам з букв 
скласти назви європейських держав, які вони запам’ятали) 

 
Молодці! Назви країн ви знаєте добре. Тоді давайте спробуємо 

детальніше поговорити про природно – кліматичні умови цього 
континенту.  

Скажіть, будь ласка, в більшості європейських країн яка рослина 
є символом миру, благополуччя, достатку? 

 На нашому святі він не є виключенням. Наступний наш  
конкурс  називається «Соняшник знань». Дорогі діти, для 
європейців є магічним і число 12. Тому наш «соняшник знань» має 
дванадцять пелюсток. На кожній з них міститься певне завдання, яке 
потрібно виконати. Хто бажає? По черзі називаєте цифру від 1 до 12, 
а я зачитую завдання, яке вона містить.  

1. Назвати гори Європи? 
2. Які річки протікають в Європі? 
3. Моря, що омивають цей континент? 
4. Автомобільні корпорації. 
5. Столиці європейських держав? 
6. Письменники, які жили в Європі? 
7. Кого з відомих європейських казкарів Ви знаєте? 
8. Які відомі композитори принесли славу європейським 
державам. 

9. А хто подарував свої шедеври мистецтва? 
10. Які європейські танці виконують в усьому світі? 
11. Модельєри Європи, що підкорили світ? 
12. Узбережжя європейського континенту  має острівні ланцюги. 
Які острови і півострови вам відомі? 

 
Молодці! Завдання виконали. Діти! Слід сказати, що наше свято 

- Міжнародний день захисту дітей - теж бере початок з Європи. Його 
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було проголошено ще в далекому 1949 році на Московській сесії 
Міжнародної демократичної федерації жінок, а в 1959 році 
Генеральна Асамблея ООН прийняла декларацію про права дитини. 
Здавалося б, для чого це дитині, від чого і від кого треба захищати 
малюків? 

Статистика стверджує, що на планеті щоденно 80 тисяч дітей 
помирають з голоду в найбідніших країнах Азії, Африки, Латинської 
Америки; 40 тисяч – від нестачі ліків і медичної допомоги, а в Україні 
щорічно збільшується кількість хлопчиків і дівчаток, що постраждали 
від Чорнобильської трагедії. Сьогодні оголошується в нашій державі 
ряд благодійних акцій, щоб зібрати кошти на будівництво онкоцентру 
для дітей. 

Запрошую Вас потанцювати декілька танців. 
 Зараз ви відпочили і ми продовжуємо наші конкурси. А їх тема 

- «Права дітей Європи». Всі діти Європи мають однакові права. Вони 
узаконені в основному документі - «Конвенції про права дитини», яка 
була прийнята та відкрита для підписання, ратифікації та приєднання 
резолюцією Генеральної Асамблеї від 20 листопада 1989 року. В 
нашій країні набула чинності з 27 вересня 1991 року. 

Тож подивимось, як діти Європи знають свої права. Я показую 
картинки, а вам потрібно назвати права дитини, які на ній зображені. 

Ви втомилися, і я пропоную активно відпочити. Зустрічайте на 
сцені  … з пісенькою «Чомучки» 

Дитячий світ дійсно цікавий, загадковий і непередбачуваний. Та 
найбільше таємниць несуть в собі казки. В них перемагає добро зло. 
Ви вже знаєте, що літературні казки зародились саме в Європі. 
Листоноші принесли нам на свято декілька листів. Спробуємо 
дізнатися, що в них. Літературні герої розповідають про себе, своїх 
друзів, своє життя. Але всі вони хочуть одного: щоб ви вгадали їхні 
імена, імена їхніх друзів та, звичайно, імена тих, які подарували 
героям літературне життя, - авторів. 
 
1. «Я мала чудового друга. Ми жили у великому місті, у двох 
суміжних будинках. Ми любили квіти і вирощували троянди у 
великих дерев’яних ящиках. Але одного разу холодна істота 
викрала мого друга. Я довго шукала його, іноді ризикуючи життям: 
у садку жінки, яка знала чари, або у лісових розбійників. Та все ж 
таки я перемогла завдяки своїй любові і, звичайно, допомозі 
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добрих людей. Хто я? Хто мій друг, і як звати людину, яка 
розповіла історію про нас?» 

                               ( Герда, Кай, «Снігова королева» Г. К.Андерсена) 
2. Солдатик стояв, освітлений яскравим полум’ям, і йому було 
дуже жарко, але чи було це від вогню, чи від кохання, він і сам не 
знав. Він дивився на маленьку балерину, вона на нього, і він 
відчув, що тане, але все ще стояв непохитно з рушницею на плечі. 
Раптом двері в кімнату розчинилися. Протяг підхопив балерину, і 
вона, як метелик, пурхнула в пічку, просто…          
                                 («Олов’яний солдатик» Г.Х.Андерсен) 
 

3.                  Хто співав таку пісеньку: 
«Ути, боссе, буссе, бассе, 
Бассе и отдохнём. 
Пусть двести булочек несут 
На день рождения к нам, 
А мы с тобой устроим тут 
Ути, боссе, буссе, бассе, 
Бассе и тарарам.                         

                                ( «Карлсон,який живе на даху» Астрід Ліндгрен) 
 
4. В королівському замку біля вікна – рама його була з чорного 
дерева – сиділа молода королева і шила. Задивилась на сніг і 
вколола палець голкою. Неболяче вколола палець, а все – таки три 
краплі крові впали на сніг. 

-  Яка гарна червона кров на білому снігові, - подумала королева. – 
Як би мені хотілося мати донечку, білу, як сніг, зі щічками 
рум’яними, як кров, з волоссям чорним, як чорне дерево».  
   Пройшло небагато часу, і бажання королеви здійснилося. 
Народилась в неї маленька, красива дівчинка…             

                                                     ( «Снігурочка»   брати Грімм) 
 

5. Через две минуты борода его была вполне пригодна к 
употреблению. Он вырвал два волоска, и не успела ещё растаять в 
воздухе сопутствующая этому хрустальная музыка, как одежда 
наших друзей стала выглядеть так, словно её только что 
хорошенько отутюжили, а обувь не только заблестела, но даже 
запахла самым дорогим сапожным кремом.                                          

                                                      ( «Старик Хотабыч» Б.Лагина) 
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6. Про кого йдеться? (Він), забувши про втому, біг попереду карети і 
всім, кого зустрічав по дорозі , наказував говорити одне й те саме: 
що у маркіза Карабаса такі володіння»?  
                                               (про Кота в чоботях) 

 
7. Кому належать слова: « Ось цей маленький ключик – від 
комірчини в кінці великої темної галереї нижнього поверху. 
Відчиняйте всі двері, ходіть усюди, куди вам заманеться, але в ту 
комірчину я вам забороняю заходити. Коли ж ви мене не 
послухаєте і відімкнете її, то можете всього чекати від мого 
гніву».?  
                                                        ( Синій бороді) 

 
8. Яким було друге ім’я принцеси: « А принцеса тим часом йшла 
сільською дорогою. Вона заходила у придорожні хати і просила 
взяти її на службу. Але ніхто не хотів наймати принцесу, бо … 
вона виглядала дуже потворною»?  
                                                                          ( Осляча шкура) 

 
Вчитель: Наступний наш конкурс «Лототрон». Зараз я запрошую по 
черзі бажаючих вийняти з нашого Європейського лототрона кульки 
від  № 1  до № 12. Я зачитую Вам запитання під тим номером, який 
ви витягли. 
 Тож в дорогу… ( запитання можуть бути різнопланові) 
 
 1. В якому році почали святкувати День Європи в Україні?  
2. Чи належить США до країн ЄС?  
3. Хто стоїть на чолі Європарламенту ?  
4. Хто в цьому році представляє нашу країну на Євробаченні?  
5.Яку країну, члена – ЄС, називають «зеленим островом»?  
6. Як називають свою країну мешканці Греції ?  
7. Якій країні належать Канарські острови ?  
8. Скільки триває президентство країни у Європейському Союзі?  
9. Яка країна ЄС вважається батьківщиною Кирила і Мефодія ?  
10. Що означає назва «Нідерланди»?  
11. Коли в Європі відзначається День Європи ?  
12. Коли було запроваджено єдиний європейський паспорт ?  
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Я бачу, що ваші знання про Європу неглибокі. 
 Тому пропоную Вам прослухати певну інформацію.  
Але цю інформацію я не буду вам розповідати. Я хочу послухати, як 
наші учні вміють читати. В мене в руках знаходиться 
«Євроромашка», а ромашка - це не тільки хороший лікувальний засіб 
для дітей, а й  дуже цінний інформаційний порадник. То ж 
послухайте.  

Я думаю, що настав час відпочити і потанцювати.  
Але ми сьогодні з вами ще не говорили про письменників. І 

наступний наш конкурс так і називається «Письменники Європи». 
Поки що ці імена закриті і невідомі, я читатиму речення, що 
стосуються певного європейського письменника, а ви будете говорити, 
чия біографія має такі факти.  

 
1. Разом із сім’єю та батьком попав до боргової в’язниці. 
Підписував свої репортажі в газеті дивним ім’ям «Боз». 
Дотримуючись традицій, написав до Різдва збірку «Різдвяні 
оповідання» 
                                       (Ч. Діккенс) 

2. Його батьківщина Франція. 
    Мав фах льотчика, брав участь у Другій світовій війні. 
    Місце трагічної загибелі невідоме.  
     З його творів пішло чимало афоризмів. 
                                                (А. де Сент – Екзюпері) 
3. Жив і творив в епоху Відродження. 
    Займався театральною діяльністю.  
    Його творчість пов’язана з театром «Глобус» 
                                                   ( В. Шекспір) 
4. Працював у  німецьких і польських судах. 
    Для нього світ ділився на музикантів і немузикантів. 
    Був музикантом і письменником. 
    Виконав розпис церкви єзуїтів. 
                                              ( Ернест Теодор Амадей Гофман) 
Запрошую знову до танцю.  
 
Діти! Скажіть, що ви розумієте під словом «каламбур». 

Правильно. Гумористичне  використання співзвучних слів.  
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Як ви здогадались, наступний наш конкурс - «Каламбур». Без 
слова людина не може жити. Іноді воно буває конче необхідне, а 
інколи зайве. 

 Вам пропонуються слова, з яких слід викреслити зайві. 
1. Руслана, Тіна Кароль, Ґринджоли, Ірина Білик 
2.  Карден, Версачо, Леонардо да Вінчі 

      3.Андерсен, брати Грімм, Гауф, Дефо 
 
Ось і покрутили ми наш калейдоскоп. І, дійсно, одержали повне 
уявлення про Європу. Вона така багатонаціональна, така розмаїта, але 
нас об’єднує спільне - ми європейці. Щасливого Вам літнього 
відпочинку. На все добре. До нових зустрічей. 
 

* * * 
Урок на  тему: «Україна – європейська держава» ( 8-11кл.) 

Варіант   І 
 

Мета: узагальнити і розширити знання учнів про Україну, 
набуті на уроках географії, історії; показати роль і місце України в 
житті Європи;допомогти усвідомити важливість для України 
співпраці з країнами ЄС;розширити знання учнів про Європейський 
Союз; виховувати інтерес та повагу до здобутків і досягнень свого 
народу та європейських народів; ознайомити учнів із визначними 
пам’ятками України, що ввійшли до списку «Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО»; розвивати вміння вільно висловлювати свою думку. 

 
Обладнання: слайди, фотографії, малюнки історичних, 

культурних, мальовничих  місць України; факти про Україну, 
оформлені на плакаті; пісні «Моя Україна – червона калина», 
«Молитва Україні», 9 симфонія Бетховена, фінал на текст оди 
Шіллера «До радості»; комп’ютерна презентація «Дню Європи 
присвячується», карта України та Європи. 

 
Форми роботи на уроці: вікторина, експрес-опитування, евристична 
бесіда, метод «мікрофон», робота з цифровими даними, презентація 
ЄС . 
 
Основні поняття: інтеграція, культура, культурна спадщина.  
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                                                    Хід уроку: 
1. Організаційний момент. 
2. Оголошення мети, теми уроку. 
Вчитель: 
         У безмежному космічному просторі знаходиться наша маленька 
блакитна планета – Земля. 
          На Землі зараз живе понад 6 млрд. людей. Вони належать до 
різних народів, є громадянами більш як 230 країн. Та нам найдорожча 
та країна, де ми народились, живемо, минає наше дитинство, 
приходить юність – це У к р а ї н а . 
          Україна – це наша земля, рідний край з багатовіковою історією, 
мальовничою природою, чарівною піснею, і, зрозуміло, 
талановитими, працьовитими людьми. 
          
          (Звучить пісня «Моя Україна – червона калина». В цей час 
можна демонструвати слайди, малюнки, фотографії,  на яких 
зображено історичні місця України, мальовничі пейзажі) 
 
 Вчитель:  
        Але  кожна людина, кожний народ, етнос, держава не можуть 
існувати сьогодні відокремлено. Людство повинно жити у дружбі та 
розумінні. Дуже актуальною в наш час стала проблема співіснування 
людей і країн.  
       На сьогоднішньому уроці ми здійснимо заочну подорож «Україна 
– держава європейська» Нам потрібно довести, що Україна займає 
гідне місце в розвитку європейської цивілізації.  
       Під час цієї подорожі ми матимемо декілька зупинок. Перш ніж 
говорити про історичну, культурну спадщину, маємо вирішити, яке 
місце відводиться Україні на географічній карті. 
 

3.  Основна частина уроку. Заочна подорож «Україна – держава 
європейська».   
           Як ви здогадалися, перша наша зупинка - «Г е о г р а ф і ч н а». 
Час на даній станції ми проведемо з користю, дамо відповіді на 
декілька запитань і тим самим пригадаємо матеріал, вивчений на 
уроках географії,історії. 
 
        (Можна провести у формі вікторини, брейн – рингу, заморочки з 
діжечки, запитання команда – команді.) 
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- Назвіть місце розташування України. 
- На якій рівнині знаходиться Україна? 
- Які гори знаходяться в Україні? 
- Найвища вершина українських гір… 
- З якими державами межують кордони України? 
- Скільки країн – сусідів являються членами   Європейського 
Союзу? 
- Чи є Україна морською державою? 
- Найбільші річки нашої країни. 
- Назвіть міста – мільйонери. 
- Скільки областей входить до складу України? 
 

Вчитель: 
       Ви добре справилися з даним завданням. Але хочу звернути вашу 
увагу на ще деякі цікаві факти. 
       (Ці цифри можуть бути оформлені на аркушах паперу, написані 
на дошці, комп’ютерній Web- сторінці.  
        За територією Україна є найбільшою державою в Європі – 603,7 

тис .кв. км. 
        За чисельністю населення ~ 48 млн. чол. – п’ятою. 
        Протяжність України із заходу на схід – 1316 км. 
        Протяжність України з півночі на південь – 893 км. 
        Протяжність кордонів – 6500 км. ) 
 
                                               
Вчитель: Проаналізуйте дані факти і зробіть висновок. 

(учні висловлюють свої думки) 
        Дійсно, діти, Україна - складова частина європейської 
цивілізації, а щоб в цьому переконатися, вирушимо на нашу наступну 
зупинку «Історичну» і дізнаємося,  чим славна наша держава в 
Європі. 

(підготовлені раніше учні розповідають про успіхи українських 
правителів, науковців, політиків в різні історичні часи) 

 
Учень: Наша держава славна тим, що 300 років тому була створена 
перша Конституція в Європі саме на Україні.  

Сьогодні з темряви віків проступають досі маловідомі  або 
зовсім нові імена. Сотні років від суспільства замовчувалися 
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свідчення про славетних українців, людей великої сили духу. Одним 
із таких маловідомих велетнів є український гетьман Пилип Орлик. 5 
квітня 1710 року ним проголошено «Конституцію прав і свобод 
Запорізького війська», яка і стала першою в історії Європи. 

Учениця: Нещодавно у французькому місті Санліс було 
встановлено пам’ятник дочці нашого славетного предка, князя 
Ярослава Мудрого, королеві Франції – Анні Київській, яка зробила 
великий внесок у розвиток відносин між двома європейськими 
державами. 

Учень: Наша Батьківщина відома в Європі багатьма вченими та 
їх відкриттями. Послухайте, в Україні, у Криму, створено найбільшу 
в Європі астрофізичну обсерваторію АН України . 

Учениця: Найбільший у світі і Європі літак «Мрія» теж 
створений в Україні, у Київському конструкторському бюро ім. 
Антонова. 

Учень: Львівський автобусний завод відомий в Європі як 
найбільший. 

Учениця: У 1958 році в Києві було створено єдиний в Україні  і 
найбільший у Європі Інститут геронтології, що працює над 
проблемою старіння і активного довголіття. 

Вчитель:Ці розповіді можна продовжувати ще кілька годин, але 
за браком часу ми відвідаємо з вами ще одну зупинку, щоб 
переконатися, що наша держава  - європейська.  

Жодна нація не може існувати без розвитку культури. Тож на  
зупинці «Культурна спадщина» ми поговоримо саме про внесок 
українців у розвиток європейської культури.  

Пригадайте! Що таке культура, культурна спадщина? (учні 
відповідають)  

Протягом багатьох століть культура українського народу 
розвивалась в руслі загальноєвропейських і загальнолюдських 
цінностей. Наші предки свято берегли успадковані надбання, 
накопичували знання, практику взаємин з природою. Однією з 
сильних сторін  нашої культури є здатність сприймати, 
перетворювати, українізувати різноманітні культурні впливи, 
ділитися своїми кращими надбаннями з іншими народами, вносити 
свої найвидатніші пам’ятки до скарбниці світової культури. 

А тому у 1990 році  Україна підписала «Конвенцію щодо 
захисту світової культурної природної спадщини» , яка була 
затверджена Конференцією ЮНЕСКО. Сьогодні до списків світової 
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культурної спадщини включені пам’ятки української культури, а які, 
вам необхідно назвати і розповісти, переглянувши деякі 
фотоматеріали. 

(учитель показує фотографії або  ілюстрації, а учні розповідають) 
 

   Софія Київська, Києво – Печерська Лавра, кафедральний собор 
святого Юра в м. Львові. 

 
   Довідка. 
 Софія Київська. До ХІ ст. на місці теперішньої Софійської 

площі було « поле поза градом», де багато разів билися на смерть з 
кочівниками, які прагнули заволодіти заможним містом. Як 
стверджує літописець, на пам’ять про одну з таких перемог у 1017 чи 
1037 році великий князь Ярослав Мудрий заклав Софійський собор, 
присвячений премудрості  Божій.  

Софійський собор став головним храмом Київської Русі, 
суспільним та культурним центром держави. Тут «садовили» князів 
на великокняжий престол , приймали іноземних послів, вели літопис, 
у храмі зберігалася перша у давньоруській державі бібліотека, зібрана 
князем Ярославом. У ХУІІ – ХУІІІ ст. навколо собору сформувався 
кам’яний монастирський ансамбль – шедевр українського бароко. 
Надзвичайно цінними є фрески собору.  

У 1987 р. Софію Київську було нагороджено Золотою медаллю 
Гамбурзького фонду зі збереження історичних пам’яток.  

 
Києво –Печерська Лавра. 
Один із найдавніших на Русі православних монастирів – Києво – 

Печерську Лавру – було засновано в середині ХІ ст. монахом 
Антонієм у печерах на кручах правого берегу Дніпра, неподалік від 
заміської княжої резиденції у селі Берестове. Згодом дана обитель 
стала центром поширення та  утвердження християнства у Київській 
державі, а також просвіти й культури в усьому слов’янському світі. З 
нею пов’язано початковий період літописання. Тут мешкали і 
працювали видатні письменники, художники, лікарі, будівельники. 

У ХУІІ –ХУІІІ ст. монастир відігравав визначну роль у 
політичному житті країни, збереженні православ’я, розвиткові 
національних традицій літератури, малярства, архітектури, просвіти і 
науки. В цей період сформувався рідкісний лаврський архітектурний 
стиль бароко. 
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Місто Львів. 
Старе місто – унікальний центр міста Львова, де розташовані 

цікаві пам’ятки    архітектури, зокрема єдині в Україні з часів 
Ренесансу, а також барокові пам’ятки й архітектура доби 
Середньовіччя. Оскільки саме місто довгий час входило до складу 
західних країн (Австро – Угорської імперії, Польщі), його вулиці 
дуже схожі на віденські, празькі або варшавські. 

  Найкращими зразками барокової архітектури у Львові є 
кафедральний собор св. Юра та костел домініканців. Іншою 
пам’яткою, що презентує архітектуру бароко, є монументальна 
споруда домініканського костелу. 

 
Вчитель: Звичайно, цей показ можна продовжувати. Говорячи 

про сьогодення, ми гордимося тим, що в 2005 році в нашій державі 
було проведено конкурс «Євробачення – 2005». Руслана Лижичко 
довела, що українці - народ талановитий, виборовши перше місце  в 
даному конкурсі в 2004 році. Дякуючи їй, про нашу країну ще більше 
дізналися не тільки в Європі, а й в усьому світі. Її «Дикі танці» стали 
талісманом нашої держави. Буквально декілька тижнів назад ми 
вітали ще одну зірку української сучасної естради Тіну Кароль, яка 
посіла друге місце на престижному в Європі конкурсі  в Юрмалі 
«Нова хвиля». 

Ми маємо зробити висновок, що українська культура є 
надбанням європейської цивілізації. Українці зараховані ЮНЕСКО 
до чотирьох найпрацьовитіших народів світу, мова – до трьох 
наймелодійніших, народне мистецтво (особливо вишивка, кераміка, 
писанкарство, декоративний розпис) – до творів загальнолюдського 
планетарного значення. Сотні імен видатних українців увійшли до 
золотого фонду світової культури.  

Завершуючи нашу заочну подорож, ми можемо сказати, що 
Україна - складова частина Європи. Як сказав Президент нашої 
держави В.Ющенко на Всесвітньому економічному форумі в місті 
Давосі в лютому 2005 року, «… Україна продемонструвала, що 
належить до цивілізацій європейських націй. Ми вже не на 
роздоріжжі і не на узбіччі, ми в центрі Європи. Європейський вибір 
українцями відбувся…. Україна може зробити вагомий внесок у 
розбудову нової об’єднаної Європи». Що ж ми з Вами можемо 
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зробити для того, щоб Україна приєдналася до Європейського 
Союзу? 

 Гадаю, ми повинні діяти. А чи готові ми до цього? Отримаємо 
відповідь, провівши експрес – опитування. 

 
 ( Двоє підготовлених шкоярів підходять до учнів і методом 

«інтерв’ю» або «мікрофон» проводять опитування) 
 

- Скажіть , будь ласка, якою Ви уявляєте державу  Вашої мрії? 
- Чи потрібно Україні вступати до союзів, об’єднань? 
- Як ви вважаєте, що особисто ви можете зробити сьогодні, щоб 
завтра ми жили в демократичній правовій державі? 

- Чи можете Ви в школі навчитися брати на себе   
відповідальність, приймати рішення, від яких залежить доля 
інших людей? 

- Чи знаєте ви права людини і що дає Вам знання цих прав? 
- Якими Ви хотіли  бачити стосунки між людьми в Європі? 
- Як ви вважаєте, що потрібно зробити, щоб від громадянина   
України «вирости» до громадянина Європейського Союзу? 
 

Вчитель:  
        Щиро дякую всім респондентам, які взяли участь в експрес 
опитуванні. Наша експертна група зробила з ваших відповідей 
висновки, що Україна – держава європейська, але ми ще повинні 
готуватися до усвідомленого прийняття рішення щодо вступу в ЄС. 
Перш за все, ми маємо знати, що являє собою Європейський Союз. 
  (Можна переглянути комп’ютерну презентацію «Дню Європи 
присвячується» або провести інформаційну хвилинку)  
                                  Матеріали інформаційної хвилинки. 

       
1.   Далекого 9 Травня 1950 року у Парижі, коли загроза третьої 
світової війни стала реальною для всієї Європи, міністр закордонних 
справ Франції Роберт Шуман проголосив таку декларацію: 
2. «Мир у світі не може бути збережений без докладання творчих 
зусиль . Об’єднання основних виробничих процесів та створення 
нової високої інституції об’єднають Францію, Німеччину та інші 
країни , що приєднаються, наблизить нас до перших конкретних 
кроків у напрямку створення ЄС, завданням якого є збереження 
миру». 
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1. Все почалося того ж дня. Отже, 9 травня і було вирішено 
святкувати як День Європи. 
1. У 1951 році , з метою створення спільного ринку вугілля, сталі 
було створено першу наднаціональну організацію. 

( Звучить 9 симфонія Бетховена. На фоні музики слова:) 
2. 25 березня 1957 року у Римі було створено європейський 
економічний союз. Його утворили 6 країн : Франція, Німеччина, 
Італія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург. 
1. У 1973 році приєдналися Данія, Ірландія, Великобританія. 
2. 1981 – Греція 
1. 1986 р. – Іспанія, Португалія 
2. 1995р. – Австрія, Фінляндія, Швеція. 
1. 1 Травня 2004 року відбулося найбільше в історії розширення ЄС. 

До його складу ввійшли  Кіпр, Мальта, Угорщина, Польща, 
Словацька Республіка, Латвія, Естонія, Литва, Чеська Республіка, 
.Словенія. 

2. 1 січня 2007 року приєдналися Румунія, Болгарія. 
(Підсилюється музика. Звучить хоровий фінал 9 симфонії на  текст 

оди Шіллера  «До радості») 
1. Даний твір є гімном Європейського Союзу. 
2. Країни ЄС мають спільний прапор з 12 зірками, адже 12 – це 

число , яке у багатьох країнах Європи є символом досконалості і 
єднання. 

1. Європа має єдину свою валюту – євро, яка буда введена в обіг 
першого січня 2002 року. Євро замінила інші національні валюти 
12 – ти країн ЄС. 

2.   Із запровадженням єдиної валюти стало легше   подорожувати. 
1.  Єдина валюта забезпечує стабільність для ведення бізнесу в 
Європі. 

2. Європейський Союз дав можливість забезпечити мир, створити 
стабільність в країнах Європи. 

     1.ЄС бере активну участь у миротворчих операціях та операціях 
підтримання миру. 

      2.Особливу роль союз відіграє і у захисті навколишнього 
середовища. Прийнято більше 200 директив з питань охорони 
довкілля. 

 
    1. ЄС – сім’я демократичних європейських країн, які зобов’язалися   

працювати разом заради миру та процвітання.    
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   2.   Своїми успіхами ЄС завдячує тому, як організована його робота – 
унікальному методові взаємодії інституцій ЄС: Європейському 
парламенту, Раді та Європейській комісії, які, в свою чергу , 
працюють за підтримки цілої агенції та інших установ. 

1. Європа – континент розмаїття традицій і мов, де існують спільні 
цінності. І ЄС захищає їх. 

2. ЄС сприяє і заохочує співпрацю серед європейських народів, 
підтримуючи єдність і зберігаючи розмаїття та забезпечуючи, 
прийняття рішеннь з врахуванням інтересів громадян. 

1.  У ХХІ столітті, коли все більше посилюється взаємозалежність 
країн, збільшуватиметься і потреба європейців у співпраці з 
народами інших країн у дусі толерантності, пізнання та 
солідарності. 

2. Сподіваємось, що наша Україна теж буде прийнята членом 
Європейського Союзу. 

 
4. Висновки. 

 
Вчитель: Ми повернули сьогодні наш шкільний глобус і крізь 

сітку меридіанів і паралелей побачили , чим багата наша держава,  що 
вона може з впевненістю просуватися до єдиного європейського 
простору, бо може зробити вагомий внесок у розбудову нової 
об’єднаної Європи. А ось ці  журавлики нехай несуть мир і злагоду у 
взаємопорозумінні між Україною і країнами  Європи.  

(Звучить запис пісні або виконують учні «Молитва за Україну») 
 
Література: 
1.Європейські студії. Навчально – методичні матеріали до засідань 
Полтавського  молодіжного Євроклубу. / Центр соціальних  
досліджень. Автор – упорядник Т.А.Устименко за ред.. В.В.Зелюка.- 
Полтава, 2003. 
2. Л. Слабошпицька .Захоплююча подорож навколо світу . Київ. 
«Махаон – Україна».2001 
3. Директор школи // Газета для керівників шкіл. №27 – 28 , липень 
2005, м.Київ. 
4.Інформаційний бюлетень // Всеукраїнський громадсько – 
політичний тижневик № 25, 30 червня 2005. 
5. Урядовий кур’єр, № 18, 1 лютого 2005-07-28 
6. Інформаційний бюлетень «Європейські студії»// 2004 - 2005  
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7. Матеріали до єдиного дня інформування населення Полтавщини у 
травні 2004 року. 

Варіант  2  (5 кл. ) 
 

Мета: познайомитися з учнями класу;  узагальнити і розширити 
знання учнів про Україну, набуті в початкових класах; показати роль і 
місце України в житті Європи;допомогти усвідомити важливість для 
України співпраці з країнами ЄС;  виховувати інтерес та повагу до 
здобутків і досягнень свого народу та європейських народів; 
ознайомити учнів із визначними пам’ятками України та Європи,  що 
ввійшли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО; розвивати 
вміння вільно висловлювати свою думку. 

Обладнання: дитяча іграшка Котик,  малюнки історичних, 
культурних, мальовничих  місць України; факти про Україну 
оформлені на плакаті; пісні «Моя Україна – червона калина», 
«Молитва Україні»,  комп’ютерна презентація «Моя Україна», карта 
України та Європи, реквізити для проведення ігор. 

 
Форми роботи на уроці: вікторина, експрес - опитування, 

евристична бесіда, дитячі ігри, плакати  з цифровими даними, 
комп’ютерні слайди. 

Хід уроку: 
1.Організаційний момент. 
2.Вірш.Знайомство з класом. 
Вчитель: До школи, до школи, до класу,- 

Співає веселий дзвінок, 
І всі ми всміхаємось разом, 
І всі ми прискорюєм крок. 
А літу, а літечку, літу 
Ми скажем сьогодні : «Прощай» 
На крилах журавлика рідного діти 
Його заберуть за моря, в рідний край. 
У море портфелів і квітів 
Вливаємось ми, як струмок, 
Співає нам дзвоник над світом - 
І ми розпочинаєм урок. 

 
У безмежному космічному просторі знаходиться наша маленька 

блакитна планета – Земля. 
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На Землі зараз живе понад 6 млрд. людей. Вони належать до 
різних народів, є громадянами більш як 230 країн. Та нам найдорожча 
та країна, де ми народились, живемо, минає наше дитинство, 
приходить юність – це У к р а ї н а . 

Україна – це наша земля, рідний край з багатовіковою історією, 
мальовничою природою, чарівною піснею, і, зрозуміло, 
талановитими, працьовитими людьми. Але перш ніж ми про це 
поговоримо, давайте спочатку познайомимося, адже ми з вами новий 
колектив, який щойно утворився. А талісманом під час нашого 
знайомства буде ось цей чарівний Котик. В народі говорять, що 
котики забирають завжди негативну енергію, хвороби, а приносять в 
дім щось добре, тепле. Тож розпочнемо. Вам потрібно сказати своє 
прізвище, ім’я та  одним словом або реченням вітання своїм новим 
друзям. 

Дорогі діти, ось ми з Вами ї познайомилися. І стали на вісім 
років однією шкільною сім’єю. Наша класна родина – це невелика 
часточка української спільноти, але вона важлива . Без нас та інших 
таких невеличких колективів могло б не бути і нашої держави.  

(комп’ютерна презентація «Моя Україна») 
Вчитель:  
На сьогоднішньому уроці ми здійснимо заочну подорож «Україна 

– держава європейська» Нам потрібно довести, що Україна займає 
гідне місце в розвитку європейської цивілізації.  
Під час заочної подорожі ми зробимо декілька зупинок. Перш ніж 

говорити про історичну, культурну спадщину, маємо вирішити, яке 
місце відводиться Україні на географічній карті 

 
3.Основна частина уроку. Заочна подорож «Україна – держава 

європейська». 
Як ви здогадалися, перша наша зупинка - «Г е о г р а ф і ч н а». Час 

на даній станції ми проведемо з користю. Розкажіть, що ви знаєте про 
Україну. 
Вчитель: 
Ви добре справилися з даним завданням. Але хочу звернути вашу 

увагу на ще деякі цікаві факти. 
(Ці цифри можуть бути оформлені на аркушах паперу, написані 

на дошці,  на комп’ютерній Web- сторінці . 
        За територією Україна є найбільшою державою в Європі –    

603,7 тис .кв. км. 
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        За чисельністю населення ~ 48 млн. чол. – п’ятою. 
        Протяжність України із заходу на схід – 1316 км. 
        Протяжність України з півночі на південь – 893 км. 
        Протяжність кордонів – 6500 км.) 
 

Вчитель: Проаналізуйте дані факти і зробіть висновок. 
                       (учні висловлюють свої думки) 
Дійсно, діти, Україна - складова частина європейської 

цивілізації. Зараз ми з Вами в цьому переконаємося . З  Котиком -
Муркотиком ми заглянемо до інших держав, які є сусідами нашої 
країни, бо існувати відокремлено ми не можемо в жодному випадку. 
Історія констатує, що жодна держава ніколи відірваною від інших 
цивілізацій існувати не буде. У багатьох з вас дома є різні сучасні 
енциклопедії, книги, які багато цікавого розповідають про ту чи іншу 
країну. Наш Котик – Муркотик вирішив перевірити, чи читаєте ви ці 
книги, чи дивитись цікаві телевізійні передачі. 

 
Вікторина Котика –Муркотика. 

- Чи знаєте ви, які народи жили на території Франції?  (Кельти, 
або галли і країна називалась Галлія) 

- Які річки протікають на території Франції? ( Сена, Луара, 
Гаронна, Рона) 

- Якою однією назвою об’єднані країни Данія та Фінляндія? 
(Скандинавські) 
     - А може, ви зможете назвати столиці якихось європейських країн? 

- А які гори розташовані в Італії? (Альпи і Апенніни) 
- В якій державі було започатковано проведення олімпійських 

ігор? 
- Що означають назви держави Голландія або Нідерланди? 

(низька земля) 
 
Вчитель: Спасибі Вам, діти, за ваші знання. Котик залишився 

задоволеним.  Діти, Україна має не тільки географічно європейське 
розташування, але вона має і схожі звичаї, традиції, обряди. Щоб Вам 
це довести, спробуємо провести декілька народних ігор. 

 Розпочнемо грою «Один в колі». Цій грі вже більше століття, а 
походить вона з Угорщини і вважається там найпопулярнішою.  

Умови гри : 15 -20 гравців стають в коло і кидають один одному 
маленький м’яч, доки хтось не помилиться і не спіймає його. Цей 
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гравець знаходиться в колі, по центру. Гравці продовжують 
передавати м’яч, але слідкують, щоб його не схопив гравець, який 
знаходиться в центрі. Якщо гравець схопив м’яч, кинутий йому з 
іншого боку, він намагається «вибити» того, хто стоїть у центрі кола. 
Якщо влучили в нього, м’яч, що впав, ловлять і чекають нової нагоди 
влучити в того, хто стоїть у центрі. Якщо учасник, який кинув м’яч, 
не влучив у гравця у центрі, він іде на його місце в центрі кола. 

Запитання до учасників гри: 
Чи сподобалась Вам гра ? На яку українську гру вона схожа? 
А зараз ми з Вами познайомимося ще з однією цікавою грою, 

яка називається «Камінчик» і походить з Греції. 
За правилами цієї гри Вам потрібно вишикуватися в одну  

шеренгу. До керівника групи, який стоїть попереду, учасники 
простягають руки із складеними долонями. Ведучий має камінчик, 
він ходить перед шеренгою і робить вигляд, що хоче покласти його в 
долоні гравців. Потім непомітно кладе камінчик в руки одному з 
гравців. Той, кому дістається камінчик, біжить до раніше визначеного 
пункту і повертається назад, щоб повернути камінчик ведучому. Інші 
гравці переслідують його і намагаються спіймати, доки він в полі. На 
лінії його ловити вже не можна. Якщо гравець повернеться назад і 
його не зможуть спіймати, в наступному турі гри він буде ведучим. 
Якщо його спіймають, місце ведучого займає гравець, який першим 
доторкнувся до того, хто біг. 

А зараз ми перевіримо ваше вміння влучати в ціль. Гру, яку я 
Вам  запропоную, вигадали іспанці. Відома вона вже багатьом 
поколінням європейських народів. Називається «Влуч у відро». 
Гравці стають півколом біля відра, що стоїть на землі на відстані 3 – 4 
метри від них. В руках у кожного – камінчики. Після свистка гравці 
один за іншим кидають камінчики так, щоб влучити у відро. Той, хто 
кинув мимо, дає заставу, хто потрапив камінцем у відро – отримує 
очко. Після кількох турів підраховуються набрані очки. Гравці, які 
набрали найбільшу кількість очок, визначають штрафи тим, хто 
«сплатив» заставу (можна виконати танок, пісню, тощо) 
     На завершення перебування на станції «Ігрова» я хочу 
запропонувати Вам пройтися у таночку. Одним із улюблених 
українських хороводів в усі часи була «Подоляночка». Запрошую 
учнів 5 класів взяти участь в нашому хороводі. 
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Вчитель: Переконалися , що  наша держава європейська? А ще 
вона славна тим, що 300 років тому була створена перша Конституція 
в Європі саме на Україні.  

(Гра «Ромашка» Діти відривають листочки від ромашки і 
зачитують для всіх учнів цікаву інформацію) 

   Сьогодні з темряви віків проступають досі маловідомі  або 
зовсім нові імена. Сотні років від суспільства замовчувалися 
свідчення про славетних українців, людей великої сили духу. Одним 
із таких маловідомих велетнів є український гетьман Пилип Орлик. 5 
квітня 1710 року ним проголошено «Конституцію прав і свобод 
Запорізького війська», яка і стала першою в історії Європи. 

          
Нещодавно у французькому місті Санліс було встановлено 

пам’ятник дочці нашого славетного предка, князя Ярослава Мудрого, 
королеві Франції – Анні Київській, яка зробила великий внесок у 
розвиток відносин між двома європейськими державами. 

        
Наша Батьківщина відома в Європі багатьма вченими та їх 
відкриттями. Послухайте, в Україні,  у Криму, створено найбільшу в 
Європі астрофізичну обсерваторію АН України . 

  
Найбільший у світі і Європі літак «Мрія» теж створений в 

Україні, у Київському конструкторському бюро ім. Антонова. 
 
Львівський автобусний завод відомий в Європі як найбільший. 

 
У 1958 році в Києві було створено єдиний в Україні  і 

найбільший у Європі Інститут геронтології, що працює над 
проблемою старіння і активного довголіття. 

Вчитель: Ці розповіді можна продовжувати ще кілька годин, але 
за браком часу ми відвідаємо з вами ще одну зупинку, щоб 
переконатися, що наша держава  - європейська.  

Жодна нація не може існувати без розвитку культури. Тож на  
зупинці «Культурна спадщина» ми поговоримо саме про внесок 
українців у розвиток європейської культури.  

Протягом багатьох століть культура українського народу 
розвивалась в руслі загальноєвропейських і загальнолюдських 
цінностей. Наші предки свято берегли успадковані надбання, 
накопичували знання, практику взаємин з природою. Однією з 
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сильних сторін  нашої культури є здатність              сприймати, 
перетворювати, українізувати різноманітні культурні впливи, 
ділитися своїми кращими надбаннями з іншими народами, вносити 
свої найвидатніші пам’ятки до скарбниці світової культури. 

А тому у 1990 році  Україна підписала «Конвенцію щодо 
захисту світової культурної природної спадщини» , яка була 
затверджена Конференцією ЮНЕСКО. Сьогодні до списків світової 
культурної спадщини включені пам’ятки української культури, а які, 
вам необхідно назвати і розповісти, переглянувши деякі 
фотоматеріали. 
 

(учитель показує фотографії або ілюстрації , а учні розповідають) 
 

Софія Київська, Києво –Печерська Лавра, кафедральний 
собор святого Юра в м. Львові. 

 
Довідка. 
Софія Київська. До ХІ ст. на місці теперішньої Софійської 

площі було « поле поза градом», де багато разів билися на смерть з 
кочівниками, які прагнули заволодіти заможним містом. Як 
стверджує літописець, на пам’ять про одну з таких перемог у 1017 чи 
1037 році великий князь Ярослав Мудрий заклав Софійський собор, 
присвячений премудрості  Божій.  

Софійський собор став головним храмом Київської Русі, 
суспільним та культурним центром держави. Тут «садовили» князів 
на великокняжий престол , приймали іноземних послів, вели літопис, 
у храмі зберігалася перша у давньоруській державі бібліотека, зібрана 
князем Ярославом. У ХУІІ – ХУІІІ ст. навколо собору сформувався 
кам’яний монастирський ансамбль – шедевр українського бароко. 
Надзвичайно цінними є фрески собору.  

У 1987 р. Софію Київську було нагороджено Золотою медаллю 
Гамбурзького фонду зі збереження історичних пам’яток.  

 
Києво –Печерська Лавра. 
Один із найдавніших на Русі православних монастирів – Києво – 

Печерську Лавру – було засновано в середині ХІ ст. монахом 
Антонієм у печерах на кручах правого берегу Дніпра, неподалік від 
заміської княжої резиденції у селі Берестове. Згодом дана обитель 
стала центром поширення та  утвердження християнства у Київській 



 

 109

державі, а також просвіти й культури в усьому слов’янському світі. З 
нею пов’язано початковий період літописання. Тут мешкали і 
працювали видатні письменники, художники, лікарі, будівельники. 

У ХУІІ –ХУІІІ ст. монастир відігравав визначну роль у    
політичному житті країни, збереженні православ’я, розвиткові 
національних традицій літератури, малярства, архітектури, просвіти і 
науки. В цей період сформувався рідкісний лаврський архітектурний 
стиль бароко. 

 
Місто Львів. 
Старе місто – унікальний центр міста Львова, де розташовані 

цікаві пам’ятки архітектури, зокрема єдині в Україні з часів 
Ренесансу, а також барокові пам’ятки й архітектура доби 
Середньовіччя. Оскільки саме місто довгий час входило до складу 
західний країн (Австро – Угорської імперії, Польщі), його вулиці 
дуже схожі на віденські, празькі або варшавські. 

Найкращими зразками барокової архітектури у Львові є 
кафедральний собор св. Юра та костел домініканців. Іншою 
пам’яткою, що презентує архітектуру бароко, є монументальна 
споруда домініканського костелу. 
 
Вчитель: Звичайно, цей показ можна продовжувати. А, говорячи про 
сьогодення, ми гордимося тим, що в 2005 році в нашій країні було 
проведено конкурс «Євробачення – 2005». Руслана Лижичко довела, 
що українці -  народ талановитий, виборовши перше місце  в даному 
конкурсі в 2004 році Дякуючи їй, про нашу країну ще більше дізналися 
не тільки в Європі, а й в усьому світі. Її «Дикі танці» стали  талісманом 
нашої держави. Буквально декілька тижнів назад ми вітали ще одну 
зірочку української сучасної естради Тіну Кароль, яка посіла друге 
місце на престижному в Європі конкурсі  в Юрмалі «Нова хвиля». 

Ми маємо зробити висновок, що українська культура є надбанням 
європейської цивілізації. Українці зараховані ЮНЕСКО до чотирьох 
найпрацьовитіших народів світу, мова – до трьох наймелодійніших, 
народне мистецтво (особливо вишивка, кераміка, писанкарство, 
декоративний розпис) – до творів загальнолюдського  планетарного 
значення. Сотні імен видатних українців увійшли до золотого фонду 
світової культури.  

Завершуючи нашу заочну подорож, ми можемо сказати, що 
Україна - складова частина Європи. Як сказав Президент нашої 
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держави В.Ющенко на Всесвітньому економічному форумі в м. 
Давосі в лютому 2005 року, «… Україна продемонструвала, що 
належить до цивілізацій європейських націй. Ми вже не на 
роздоріжжі і не на узбіччі, ми в центрі Європи. Європейський вибір 
українцями відбувся…. Україна може зробити вагомий внесок у 
розбудову нової об’єднаної Європи». Що ж ми з Вами можемо 
зробити для того, щоб Україна приєдналася до Європейського 
Союзу? 

 Гадаю, ми повинні діяти. Тобто добре навчатися. 
 

4. Висновки. 
 

Вчитель: Ми повернули сьогодні наш шкільний глобус і крізь сітку 
меридіанів і паралелей побачили , чим багата наша держава і що вона 
може з впевненістю просуватися до єдиного європейського простору, 
бо може зробити вагомий внесок у розбудову нової об’єднаної 
Європи. А ось ці  журавлики нехай несуть мир і злагоду у 
взаємопорозумінні між Україною і країнами  Європи.  
(Звучить запис пісні або виконують учні «Молитва за Україну») 
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