
5 вересня 2017 року проведено урочисте засідання Євроклубу: 

 посвята в члени Євроклубу новихучасників; 

 розподіл обов’язків членів Євроклубу; 

 відкрите засідання Євроклубу до Дня Європейських мов; 

 обрано нове керівництво Євроклубу 

 

 
 



14 жовтня - значуща дата, яка щорічно переповнює гордістю та хвилюваннями 

серця мільйонів громадян нашої України. 

Українці святкують День захисника України – свято звитяги українського 

лицарства, а також день пам’яті та пошани всіх, хто впродовж століть боровся за 

державний суверенітет України. 

14 жовтня українці відзначають чотири великі свята: 

- День святої Покрови Пречистої Богородиці 

- 75-а річниця створення Української повстанської армії (УПА) - 1942 р. 

- День Українського козацтва 

- День захисника України (від 14 жовтня 2014). 

В цей святковий день євроклубом  «Єврогоризонт» було проведено ряд заходів 

по вшануванню пам’ятних дат. 

 

 

 

 



 
 

 



17-18 жовтня 2017 року на базі Рівненського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти було проведено обласний етап Всеукраїнського 

турніру юних правознавців. 

 В інтелектуальних поєдинках виборювали першість 15 команд із Демидівського, 

Здолбунівського, Костопільського, Корецького, Рівненського, Рокитнівського, 

Сарненського районів, міст Рівне (4 команди), Вараш, Острог, вищого професійного 

училища №1 м. Рівне та комунального закладу «Школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 

«Рівненський обласний ліцей». 

Нашу команду гідно представили наші євроклубівці Галабурда Артур, Концимал 

Тетяна, Капітанюк Дмитро, Супрун Богдан, Черевач Владислав. 

 

 



 

14 листопада 2017 року відбулася інтелектуальна гра «Я - Європеєць» між  

членами євроклубу «Єврогоризонт». (керівник  Красовський А.В.). Захід мав на меті 

розширити знання учнів про Європу і країни, що входять до складу ЄС, сприяти 

розвитку громадянської позиції, почуття відповідальності за спільне майбутнє 

європейського простору, виховання поваги до національних, культурних надбань 

європейських народів та української нації.  

З метою популяризації роботи євроклубу «Єврогоризонт» переглянути захід 

запросили усіх першокурсників. У інтелектуальній грі змагалися дві команди: 

«Європлюс» та «Єврогоризонт». Спочатку для розігріву командам запропонували 

«Бліцтурнір». На екран виводилося 12 зірок, кожна з яких приховувала запитання. 

Кожна команда по черзі обирала номер запитання та відповідала на нього відразу.  

Основна гра була найбільш насиченим блоком інтелектуального змагання, адже 

містила 8 категорій, а саме: географічний пазл; історичний пазл; асоціативний пазл; 

математичний пазл; символічний пазл; українознавчий пазл; спортивний пазл; 

лінгвістичний пазл. Команди по черзі обирали категорію і номер запитання. Якщо 

команда не знає відповіді, група підтримки мала право допомогти, але однією 

відповіддю.  



Фінальним етапом змагань стала Битва Титанів, яка і мала визначити 

найінтелектуальнішу команду. У запеклій боротьбі обидві команди продемонстрували 

чудові знання і журі вирішило оголосити нічию. Перемогла дружба, обидві команди 

отримали солодкі подарунки.   

 

 



 

 

 



 

 

Тиждень права 4-8 грудня 2017 року 

Понеділок 

1. Наші Євроклубівці в складі груп №25, В-11 та В-12 відвідали обласну 

бібліотеку, де в рамках XIV Мандрівного міжнародного фестивалю документального 

кіно про права людини Docudays UA відбулися зустрічі-полілоги з представниками 

РОГО «Комітет виборців України» Олексієм Горецьким і Миколою Глотовим та 

відкриті покази фільмів «У пошуках кращої долі», «Домашні ігри», «Процес: Російська 

держава проти Олега Сенцова», «До скорого» та «Укриття». 

2. Відбувся перегляд науково-популярного фільму «Конвенція про права 

дитини». 

3. Гра-квест «Чи знаєш ти свої права?»  В якій перемогла команда «Зубри» 

капітан Васкевич В.  з відривом в один бал в лідери вийшла також команда «Феміда» 

капітан Концимал Т. 

Вівторок 

Проведено засідання євроклубу на тему: "Що треба знати про право і закон". 

 Четвер 



 Тренінг «Підлітки мають знати свої права». 

Проведено конкурс стінгазет на правову тематику 

 

 



74-річниця визволення міста Рівне від нацистських окупантів 

Вічна слава солдату – герою, і солдату без нагород. 

 Хто загинув хоробро від бою, захищаючи рідний народ. 

 

2 лютого 2018 року наше місто Рівне і ми – педагогічний та учнівський колективи 

– святкуємо 74-річницю визволення Рівного від німецько-фашистских окупантів. В 

учнівських групах проведено тематичні виховні години, випущено спеціальний наклад 

училищної газети «Вісник».  

Викладач історії Красовський А.В. в холі навчального корпусу розмістив міні-

виставку спорядження та макетів озброєння німецького солдата та радянського воїна 

періоду Другої світової війни. В рамках заходах проведено: слайд-презентація «У вирі 

воєнного лихоліття», конкурс стінгазет «Війна. Перемога. Пам'ять». 

 

 



 

Щоб подолати перешкоди, з якими стикається молодь під час реалізації своїх 

соціальних прав, молодіжним сектором Ради Європи була створена навчальна гра 

«Країна Гідності. Вивчення соціальних прав через освіту з прав людини». 

Завдяки грі «Країна гідності» молоді люди можуть більше дізнатися про свої 

права, навчитися їх відстоювати. З цією метою в нашому навчальному закладі 

викладачами Красовським А.В. та Мосійчук Л.В., за сприяння представника 

бібліотеки, було проведено навчальну гру, учасниками якої стали члени клубу 

«Єврогоризонт».  

Гравці як члени парламенту однойменної країни приймали рішення про 

соціальну політику у рамках плану розвитку країни на найближчі п’ять років, щоб 

вивести країну з кризи. Гравці вибирали сферу політики, де вони реалізовували свої 

рішення. Учасники зробили висновок, що саме соціальні права є необхідними для 

повноцінної участі у житті суспільства і держава повинна сприяти реалізації 

соціальних прав громадян. 



 

 



На виконання обласного плану заходів з реалізації правопросвітницького проекту «Я 

маю право!» та з метою формування у суспільстві правової культури та правової 

свідомості, сприяння підвищення рівня знань та інформованості громадян, щодо 

реалізації та захисту своїх прав, гарантованих Конституцією та Законами України. 

20.03.2018 р. у нашому училищі було проведено «Круглий стіл» на тему 

«Відповідальність неповнолітніх за скоєння злочинів та правопорушень». У 

позакласному заході взяли активну участь євроклубівці, продемонструвавши знання 

прав і обов’язків не лише громадян України, але і країн Євросоюзу. 

 



 

 



22 березня 2018 року в ЗОШ №24 м. Рівне відбувся обласний турнір юних 

філософів та релігієзнавців. У турнірі брала участь команда, сформована із членів 

європейського клубу училища «Єврогоризонт», у складі:  

1. Галабурда Артур, гр.№12-ВПУ; 

2. Крот Віктор, гр.№14; 

3. Скаржинець Давид, гр.№25; 

4. Романчук Костянтин, гр.11 ВПУ; 

5. Прус Олександр, гр.№25. 

У запеклій боротьбі наші юнаки вибороли третє місце.  

 



 

 



Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів щорічно 

відзначається  

11 квітня за ініціативи Організації Об'єднаних Націй.  

У роки Другої світової війни на території сучасної України німецькими загарбниками 

було створено 150 концтаборів, у яких загинули тисячі людей. 

 

З  метою  вшанування пам’яті жертв нацизму, в’язнів «таборів смерті»,  та 

привернення уваги  учнівсько-студентської молоді до однієї з жахливих сторінок 

історії Другої світової війни, 11  квітня в нашому закладі пройшли виховні заходи, 

приурочені до Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських таборів. 

 

  1. Круглий стіл євроклубу «Єврогоризонт»  Тема засідання  -  «Забути неможливо 

уроки пам’яті людської». 

 2.  В бібліотеці закладу було оформлено виставку книжок   на тему «Опалені душі і 

серця».   

  3. Відбулася відкрита виховна година на тему «Вшанування пам’яті  в’язнів 

фашистських таборів» (16 група , викладач красовський А.В) 

 

 

Нагороджено переможців V Всеукраїнського конкурсу есе “Я – європеєць” 

13 квітня 2018 року у Посольстві Литовської Республіки в Україні відбулося 

нагородження переможців V Всеукраїнського конкурсу есе «Я – 

http://sds.in.ua/2018/04/nagorodzheno-peremozhciv-v-vseukrains/


європеєць». Церемонія нагородження відбулась за участю учасників V 

Всеукраїнського конкурсу есе «Я – європеєць», Надзвичайного і Повноважного Посла 

Литовської Республіки в Україні Марюса Януконіса, заступника Міністра освіти і 

науки України Юрія Рашкевича, заступника Міністра молоді та спорту України з 

питань європейської інтеграції Миколи Мовчана, голови правління Всеукраїнської 

молодіжної громадської організації «Серце до серця» Павла Горінова, представників 

Міністерства культури України, Національного авіаційного університету, Київського 

національного університету імені Т. Шевченка, Національної педагогічного 

університету імені М. Драгоманова тощо. 

Близько 7000 учнів загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів 

взяли участь у цьогорічному конкурсі есе, який проводився у вересні 2017 – березні 

2018 року. 

Конкурс організовано Посольством Литовської Республіки в Україні спільно з 

Всеукраїнською молодіжною громадською організацією «Серце до серця» за 

підтримки Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України. 

Вітаючи переможців і призерів Конкурсу, Марюс Януконіс, Надзвичайний і 

Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні, зазначив: «Кожного року, що 

проводиться Конкурс, переконуємося, що молодь України – справжні європейці. У 

кожного з вас своє бачення Європи та значення людини й особистості у ній. Кожне 

прочитане есе доводить, що ви є сьогодення й майбутнє сучасної та європейської 

країни. Вдячний кожному з вас за свою думку, світогляд та віру у краще майбутнє». 

«Проведення вже п’ятого Всеукраїнського конкурсу говорить про його 

стабільність і розвиток, зацікавленість з боку учнівської молоді. Приємно, що одним з 

організаторів конкурсу є Посольство Литовської Республіки в Україні. З цією країною 

склалися давні відносини між університетами, іншими навчальними заходами. 

Впевнений, що українсько-литовська дружба буде продовжуватись у різних сферах 

суспільного життя», – зазначив заступник Міністра Юрій Рашкевич. 

На адресу учасників заходу також надійшло вітання від Віце-прем’єр- міністра з 

питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-

Цинцадзе, в якому, зокрема, зазначено: «Вражена та захоплена вашими роботами й 

розумінням того, що ви є достойними нащадками та великими новаторами. Рекордна 



кількість написаних есе – гарна ознака для нашої держави: все більше стає свідомої 

молоді, для якої небайдужа доля країни та є близькими по духу європейські цінності». 

Голова правління Всеукраїнської молодіжної громадської організації Павло 

Горінов також привітав учасників Конкурсу та зазначив, що цього року було 

надзвичайно важко відібрати найкращі серед такої неймовірної кількості робіт 

талановитої, свідомої та націленої на європейські цінності молоді. 

Переможців конкурсу було нагороджено відповідними дипломами, цінними 

подарунками та сертифікатами на заохочувальну поїздку до Литовської Республіки у 

2018 році. 

Переможці і призери V Всеукраїнського конкурсу есе «Я – європеєць»: 

І місце: 

Клімов Володимир, учень Полтавського політехнічного коледжу Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;  

Червона Ірина, учениця Фонтанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – 

гімназія Лиманського району Одеської області. 

ІІ місце: 

Бондаренко Роман, учень Заводської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Лохвицького району Полтавської області; 

Гладик Любов, учениця Гайворонського центру дитячої та юнацької творчості 

Кіровоградської області; 

Лазаренко Юлія, учениця Снігурівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 1 Миколаївської області. 

ІІІ місце: 

Бойко Людмила, учениця Івано-Франківського міського центру дитячої та 

юнацької творчості; 

Бунько Орися, Бунько Олеся учениці Галицького коледжу імені  В. Чорновола, 

м. Тернопіль; 

Галабурда Артур, учень Вищого професійного училища №1 м. Рівне; 

Зубкова Діана, учениця Маріупольської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів 

№ 56 Донецької області; 

Колош Сніжана, учениця Носівської міської гімназії Чернігівської області; 

Пелецький Ігор, учень Харківської гімназії № 46 імені М. Ломоносова; 



Прокопенко Борис, учень Лозівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 

Харківської області; 

Решетнік Лілія, учениця Кельменецького ліцею Чернівецької області; 

Савінова Юлія, учениця Лисянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 – 

гімназії Черкаської області; 

Садаєв Ельчін, учень Кобеляцького навчально-виховного комплексу № 1 

Полтавської області; 

Сапіга Ганна, учениця Малокатеринівської школи І-ІІІ ступенів –гімназія «Мрія» 

Запорізької області; 

 



 

 



 


