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Березень 2019 року. 

З метою підвищення якості науково-освітньої роботи
Євроклубу , і створення своєрідного інноваційно-
освітнього клімату активно приймаємо участь в 
різноманітних конкурсах та турнірах.

Відбувся обласний турнір юних філософів та релігієзнавців. 

Наші Євроклубівці сформували команду і впевнено вибороли 

третє місце.



https://www.yout

ube.com/c/EUDe

legationUkraine/

videos

З метою розширення світогляду, та 
професійного мислення та творчого
потенціалу , активно працюємо з 
новинками ,які нам пропонує офіційний
канал представництва ЄС



Щорічно Євроклубівці
беруть участь у 
Всеукраїнській онлайн 
Євровікторині “Euroquiz” на 
тему Європи та Євросоюзу
організовану
Представництвом ЄС в 
Україні, маючи змогу
розширити свої знання та 
спробувати свої сили у 
боротьбі за перемогу з 
іншими Євроклубами
України.



 Традиційно навесні
Україна відзначає День 
Європи. Найактивнішими
в плануванні та 
організації є учасники
євроклубу
«Єврогоризонт». 

Оформлюють стенд «Дні
Європи в Україні» та 
презентують свою роботу, 
запрошуючи учнів
наступного року 
приєднатися до євроклубу.



вересень
Представники клубу 

« Єврогоризонт» активно 
прийняли участь в заходах 
ініційованих Обласною 
бібліотекою для молоді . 
«Європа-Наш дім»



Наш Євроклуб займає активну патріотичну 
позицію тому щорічно .14 жовтня 2019. 

З нагоди «Дня захисника та захисниці 

України»   , для  учнів групи № 20 та 
євроклубівців ,відбувся історичний 

дайджест «Їхня доля – це доля України» 
Були запрошені ветерани АТО та ООС серед 

них ,відомий журналіст, Тарас Давидюк
також було проведено тематичну  виставку. 



 конкурс «Ефективний 
лідер – успішна країна»
серед євроклубів
закладів професійної 
(професійно-технічної) 
освіти у номінації «Есе»

 І місце – Шульга 
Олександра, гр.№16-
ВПУ,

 ІІІ місце – Левченко 
Дмитро, гр.№16



грудень
До Дня Збройних 

Сил 
України.Евроклубом 
було проведено ряд 
заходів, які 
включали в себе 
конкурсну програму 
присвячену війську 
України і співпраці З 
країнами ЄС та 
блоком НАТО.

Учні дізнались багато 
нового  та цікавого. А 
перегляд тематичних 
фільмів та виставка 
додала  емоцій.



Січень 2020

 Засідання Євроклубу на тему: 
«"Україна крокує до 
Євросоюзу" » Зустріч з нашими 
земляками,які прожили в 
Європі 10 років .Розповідь про 
Європу  та її традиції.

 Доповіді, презентації, активна 
участь у засіданнях дає учням 
розуміння,  що Європа, яка 
насправді дає безліч шансів, 
так само і вимагає дуже багато. 
Спільний ринок праці, освіти, 
відпочинку стає вже більш 
реальним, а тому вже в школі 
варто підготуватися до 
використання таких 
можливостей..



Національна єдність є не тільки базовою 
цінністю громадян країни, а й обов’язковою
передумовою успішного спротиву зовнішній
агресії. Сьогодні Україна продовжує
боротьбу за незалежність і соборність. Тому 
соборність залишається на порядку денному 
національних завдань. Цілісна Україна – це
повернення окупованих Криму і окремих
районів Донеччини та Луганщини.

22 січня – День соборності України



20 лютого в Україні щорічно
відзначають День Героїв Небесної
Сотні.
Цього дня ми вшановуємо пам’ять
тих громадян, завдяки яким було
змінено перебіг історії нашої
держави під час подій Революції
Гідності, тих, хто ціною власного
життя захищав ідеали демократії,
відстоював права та свободи людини,
європейське майбутнє України.
Гідність, свобода, відвага, єдність,
честь – стали одними з головних
об'єднавчих цінностей Революції
Гідності.
Євроклубівці організувавали ряд
заходів
Оди з яких носив назву . «Майдан.
Перезавантаження»



 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»



березень

 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 



травень2020
Відзначення Дня Європи

в нашій державі – це
підтвердження єдності
України та Європи не 
тільки за географічною
ознакою, а і за духом, 
історією, спільними
надбаннями, адже
український народ є 
невід’ємною частиною
європейської цивілізації

 Зважаючи на карантинні 
обмеження святкували 
онлайн. Граючи в 
Євровікторину



Червень 2020

Підсумки роботи Євроклубу за Рік

Нагородження активних 
учасників.

Вироблення стратегії роботи в 
Онлайн –режимі на період 
карантинних обмеженнь



вересень

Святкове засідання Євроклубу

Обрання нового керівництва та 
прийняття в клуб нових учнів.



жовтеньАрт-година  « Геній при 
Житті. Н. 
Мікеланджело»  

Також після заходу 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



Обласний дистанційний
конкурс іноземної пісні
«На крилах пісень до 
Європи»

 І місце - Вище
професійне училище № 
1 м. Рівне,
автор презентації -
Ярослав Ткачук

 ІІІ місце - Вище
професійне училище № 
1 м.Рівне,
виконавець - Іван
Володько



Січень 2021

Семінар-тренінг
«Європейські
взаємовідносини.»

Нагородження
переможців проектів
«Відомі люди країн
Євросоюзу»



лютий В рамках ознайомлення з 

видатними людьми Європи і Світу  

проведено захід «Стів Джобс: 

людина-легенда»

Автор численних
інноваційних технологій, 
батько комп’ютерів
Macintosh, Стів Джобс 
назавжди залишиться у 
серцях мільйонів
відданих фанатів.



8 травня 2021

Заходи, присвячені Дню 
пам'яті та примирення. 
Дню Перемоги над 
нацизмом в Європі. "1939-
1945. Пам'ятаємо! 
Перемагаємо!"



21 травня 2021. В 

рамках 

ознайомлення з 

видатними людьми 

Європи проведено 

захід

« Дослідник 

блакитного 

континенту»,  історія 

життя винахідника 

та мрійника − Жака-

Іва Кусто.

У своїх фільмах Кусто намагався
привернути увагу громадськості до 
багатьох проблем Світового океану. Він
наочно демонстрував згубні для 
природи наслідки діяльності людини. 
Під час заходу ми навчилися бути 
допитливими. Зробили висновок, що
Земля потребує охорони, її потрібно
зберегти для майбутніх поколінь.



 Понад три десятиліття
тому на Міланському
саміті у 1985 році лідери
ЄС постановили щорічно
відзначати День 
Європи. В Україні цей день 
відзначається з 2003 року 
у третю суботу
травня. Цьогоріч він
припадає на 15 травня, а 
тому з цієї нагоди наш 
Євроклуб Прийняв
участь в онлайн-
вікторині «Що ви знаєте
про Європу?»



02 вересня 2021 року, до 

дня 25-річчя сучасної 

української валюти – гривні, 

проведено виставку з власної 

колекції українських 

грошових знаків від 1918 

року до сьогодення -

«Історичне становлення 

української гривні».

В тому числі відбулась 
презентація, підготовлена 
євроклубівцем Гудою Назаром   
« Валюти країн Європи»    
«Історія створення Євро»



27 вересня

Європа спільна для нас не 

тільки за географічною

ознакою, а і за духом, 

історією, спільними

трагедіями. Таким явищем як 

голокост . Євроклубівці

провели урок пам'яті і 

скорботи "Трагедія Бабиного

Яру". (До 80 річниці)



Жовтень
 Захід у форматі історичної

довідки) – «УПА: відповідь

нескореного народу». За 

участі представників обласної

бібліотеки для молоді та 

викладача історії Андрія

Красовського.

Формат заходу передбачав

ознайомлення з історією УПА. 

Проводились історичні

екскурси історія УПА.Козацтва

.Боротьба з агресором в зоні
АТО.ООС.



Листопад
 З нагоди вшанування пам'яті

жертв Голодомору 1932-1933 
років в ВПУ №1 м. Ріівне
відбулися тематичні заходи. Для 
учнів групи № 9 був проведений 
урок- реквієм " Голодомор -
помста за свободу" , учні
переглянули фільми " Вбиті
голодом", " Голодомор 1932-1933 
років Геноцид Українського
народу "
Викладач Андрій Красовський
ознайомив з зловісгим законом 
"П'яти колосків" та його
наслідками для Українського
народу. Випущено стінгазету " 
Голодомор 1932-1933".
В бібліотеці ВПУ1, проведено 
тематичну виставку літератури. 
Учні прийняли участь в 
загальнонаціональний акції " 
Запали свічку".



Грудень
Обласний конкурс іноземної 
пісні «На крилах пісень до 
Європи» серед євроклубів
закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти 
області.

ІІ місце – Євроклуб «ЄВРОГОРИЗОНТ», 

КУЗЬМІН КИРИЛО




