


У Вищому професійному училищі №1, 
євроклуб почав діяти з 14 листопада 
2014 року .  Наказ № 378 А

Традиції співпраці з іншими країнами 
в нашого навчального закладу давні 
адже до нас приїздили гості з 
Чехословатчини.Болгарії.Польші та 
наші представницькі делегації їздили 
до партнерів з Європи.



Листопад
.
 Вступне заняття ;

 Установчі збори
євроклубу ;

 Призначення

посадових осіб та 

розподіл

обов’язків .



ГруденьДо Дня Збройних Сил 
України.Евроклубом було 
проведено чудовий 
захід, який включав 
в себе конкурсну 
програму присвячену 
війську України і 
співпраці З країнами
ЄС та блоком НАТО.

Учні дізнались багато 
нового  та цікавого. А 
веселі конкурси принесли 
безліч позитивних 
емоцій.



Засідання Євроклубу на тему: «Подорож до Іспанії»
Зустріч з нашими земляками Кулешою Сергієм та 
Кулешою Тетяною,які прожили в Іспанії 15 
років.Розповідь про Іспанію та її традиції.

Євроклубівці задавали велику кількість запитаннь про 
життя в Європі,про традиції та звичаї 
країни.Особливості проживання Українців.



Відкрите засідання Євроклубу до Дня 
Святого Валентина. Захід –призентація 
традицій святкування Дня закоханих у 
Європейських країнах.

Євроклубівці провели цікавий захід  де 
призентували традиції святкування в 
різних країнах світу.Були проведені цікаві 
конкурси.

Всі отримали багато позитивного 
настрою.

Випуск газети «Євро горизонт»



Гра «Що? Де? Коли?» на 
Європейську тематику

В конкурсах звучали запитання 
на європейську тематику.

Євроклубівці показали  значні 
знання з економіки,традицій та 
політичного устрою 
Європейського союзу.

Змагання було напруженим але 
перемогла дружба. Всі команди 
отримали цінні призи 

Березе

нь



Квітень

«Англійський гумор». Конкурс
анекдотів до Дня гумору між
групами 1 та 2 курсу.

Засідання Євроклубу на
тему: «Німеччина –лідер
Євросоюза»

Зустріч з нашою
землячкою Лахман
Іриною.яка проживає в
Німеччині 9 років.





Червень 2015

▷Участь у конкурсі та
здобуття 3 місця в
номінації стінгазета
«Різдвяна казка» 

▷Підсумки роботи
Євроклубу за Рік

▷Нагородження
активних
учасників.222222



Вересе

нь

Святкове засідання Євроклубу

Обрання нового керівництва та 

прийняття в клуб нових учнів.



Жовтень

Конкурс презентацій на тему: «Памятки 

архітектури Європи »

Учні захищали свої проекти, розповідали про 

цікаві архітектурні будови Європи та цікаві 

історії повязані з їх будівництвом,конкурс 

проходив в теплій дружній атмосфері.



Листопад
У листопадові дні Україна
вшановує пам’ять жертв 
голодомору 1932-33 рр. В 
стінах закладу традиційно
проводяться учасниками 
гуртка «Єврогоризонт»
виставка стіннівок, 
запалюється «свічка пам'яті».. 
Повертаючись до страшних
сторінок історії Батьківщини, 
учні вшановують пам’ять
загиблих, вчаться цінувати
мирне життя у країні



04 грудня 2014 року, у переддень свята 

Збройних Сил України, учні участники гурта 

«Еврогоризонт» запросили усіх учнів та 

працівників училища до актової зали на 

спортивно-розважальні змагання.



Семінар-тренінг

«Європейські

взаємовідносини.»

Конкурс рефератів

«Відомі люди країн

євросоюзу»



Лютий

Вікторина до тижня англійської мови: 

«Що ти знаєш про англомовні

країни?»

Святкове засідання Євроклубу до Дня 

Святого Валентина



Виставка   «Валюти світу». В тому числі 

«Валюти країн Європи», «Історія 

створення Євро»



Квітень

Дебати з питань європейської інтеграції: 

«Україна і Європейський Союз: ретроспектива та 

перспективи», видано стінгазету «Євровісник» на 

тему «Європейський вибір України: людина, 

право, суспільство», проведено конкурс 

учнівських робіт на тему: «Мій вклад в майбутнє

України». 



З 2003 року в третю суботу травня в Україні відзначається День 

Європи відповідно до Указу Президента № 339/2003 від 19 

квітня 2003 року. Відповідні заходи були проведені і в нашому

навчальному закладі учасниками євроклубу «Єврогоризонт».

Проведено конференцію на тему: «Європейський вибір України

– веління часу», де учні учасники клубу мали можливість

виступити з доповідями про своє бачення перспектив України.». 

Травень



Червень 2016
Учні гуртка Парфенчук Вікторія та Рубельська

Наталія здобули гран- прі. 

В номінації « Мій вклад в майбутьнє України»



Вересень 

 На вшанування пам’яті загиблих у 
Бабиному Відкрите засідання клубу 
« Єврогоризонт» за темою «Бабин 
Яр - трагедія всіх народів».

 Випуск тематичної стінгазети. 

 Покладання квітів до меморіалу

 Перегляд документального 
фільму «Бабин Яр».

1.Ознайомлення з метою, завданнями та планом 
Євроклубу.
2.затвердження плану роботи клубу
3.Розподіл обов’язків членів Євроклубу,
4.Посвята в члени Євроклубу нових учасників



Жовтень 
Заходи до Дня захистника 

вітчизни

Проведено виставку 

озброєння та амуніціїї 

Перегляд тематичних 

фільмів,героїко-

патротичного 

спрямування.



Листопад
«Святкуймо Хелоуін»

Звичаї та традиції Великої Британії . Конкурс 

стінгазет.

Ігри народів світу. Квест «English proverbs

Презентація на тему: «Европейські цінності 

молоді».



Грудень °Перегляд відеофільму про 

Німеччину.

°Конкурс малюнків до Дня прав 

людини.

°Знайомство з традиціями

святкування Нового року в 

зарубіжних країнах.

°Виставка стінгазет

° інтелектуальна рольова гра: 

«Верховенство права та 

демократії у країнах ЄС».



Січень 

2017





Березень 2017


