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тема. останні зміни на карті Європи. основні 
проблеми європейських країн

мета: ознайомити учнів з євроінтеграційними про-
цесами ХХІ століття; дослідити передумови вступу кра-
їни до ЄС; аналізувати готовність України стати членом 
Європейської спільноти; ознайомити учнів з основни-
ми проблемами європейських країн та порівняти їх із 
проблемами в Україні; розвивати вміння учнів аналізу-
вати та робити висновки; спонукати учнів до дискусії 
і вміння висловлювати власну думку; розширювати за-
гальний кругозір учнів .

матеріали та обладнання: карта Європи; прапо-
ри європейських країн, атрибутика країн — членів ЄС; 
відеопрезентація «Галопом по Європі»; відеопроектор, 
комп’ютер; відеоролики про життя країн ЄС .

Хід зАСідАННЯ
В е д у ч і. Добрий день, шановні друзі. З вами 

програма «Галопом по Європі» і ми, її ведучі — 
Дацко Олександра та Булаєвська Ольга. Вітаємо 
вас у нашій студії. Тема сьогоднішньої програми 
«Останні зміни на карті Європи. Основні пробле
ми європейських країн». Давайте поглянемо на 
карту Європи і згадаємо, які країни входять до 
складу Європейського союзу.

Франція — країна неперевершених парфумів  y
і високої моди (1957)
Італія — країна піци (1957) y
Бельгія — «батьківщина» спакурортів (1957) y
Люксембург — (1957) y
Нідерланди — країна тюльпанів і голланд y
ського сиру (1957)
Німеччина — батьківщина баварських соси y
сок (1957)
Велика Британія — країна Шерлока Холмса  y
та даблдеккерів (1973)
Данія — батьківщина Ганса Крістіана Андер y
сена (1973)
Ірландія — земля веселого степу (1973) y
Греція — колиска західної цивілізації (1981) y
Іспанія — батьківщина Дон Кіхота (1986) y
Португалія — батьківщина Васко да Гама (1986) y
Австрія — країна вальсів та балів (1995) y
Фінляндія — країна, де винайшли сауну (1995) y
Швеція — земля, де вигадали зручний «швед y
ський стіл» (1995)
Естонія — батьківщина шпротів (2004) y

Кіпр — земля, де народилася Афродіта (2004) y
Латвія — перлина Балтійського моря, що при y
ймає у Юрмалі міжнародні фестивалі та кон
курси (2004)
Литва — (2004) y
Мальта — земля сонця і пляжів (2004) y
Польща — країна, що приймала Євро2012  y
(2004)
Словаччина — (2004) y
Словенія — (2004) y
Угорщина — батьківщина автобуса «Ікарус»  y
(2004)
Чехія — країна чудового пива (2004) y
Болгарія — країна відомих на весь світ курор y
тів (2007)
Румунія — країна графа Дракули (2007) y

Сьогодні в студію ми запросили світило істо
ричних наук Кондратюка Мирослава, із яким здій
снимо короткий екскурс в історію створення ЄС.

Виступає Кондратюк Мирослав з інформацією про 
процес формування ЄС.

В е д у ч і. «Если звезды зажигают — значит — 
это комунибудь нужно?» (В. Маяковський). Якщо 
вже виникла така спільнота, як Європейський 
Союз, то це теж комусь треба? Що таке ЄС? Які 
його головні цілі? Щоб розібратися в цих питан
нях, ми запросили до студії аналітиків.

Виступають учні«аналітики».
Перегляд відео «Карта Європи» http://www.

youtube.com/watch?v=—Hf4lidzjX8

В е д у ч і. 50 років — це мало чи багато? Для 
окремої людини — це більш ніж половина життя, 
а для історії — це мить. Євросоюзу близько 50 ро
ків, але за цей порівняно невеликий для історії пе
ріод союз зазнав суттєвих політичних і економіч
них змін. Ми поговоримо зараз про останні зміни 
на карті Європи. Запрошуємо до студії експерта 
з геополітичних питань.

Вікторіє, розкажіть нам, будь ласка, про кра
їни, що увійшли до ЄС протягом останнього деся
тиліття.

Виступає «експерт з геополітичних питань» 
з інформацією про країни, які приєдналися до ЄС 
протягом останнього десятиріччя.
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В е д у ч і. Як було зазначено, процес розширен
ня ЄС призупинено з ряду певних причин — еко
номічних, політичних, соціальних та інших.

Виходять по одному учні з прапорами країн і віта
ються кожна своєю мовою.

В е д у ч і. Що об’єднує ці країни? Усі вони 
є офіційними кандидатами на вступ до ЄС. Сьо
годні в нашій студії присутній експерт із питань 
євроінтеграції. Вам слово.

Виступає «експерт з питань євроінтеграції» 
з інформацією про країнипретенденти на вступ до ЄС.

В е д у ч і. «Хотеть не вредно, а в некоторых 
случаях даже полезно». Наприклад, хотіти всту
пити до ЄС, напевно, корисно, адже ЄС висуває 
ряд вимог до кандидатів на вступ до нього. Тому 
уряди країнпретендентів мають працювати над 
тим, щоб відповідати цим вимогам, що, в свою 
чергу, веде до поліпшення якості життя населен
ня. Більше про вимоги до країн для вступу до ЄС 
знає наш наступний експерт із питань євроінте
грації. Вам слово.

Виступає «експерт з питань євроінтеграції» з ін
формацією про вимоги з боку ЄС до країнкандидатів 
на вступ, зокрема про Копенгагенські критерії.

В е д у ч і. Давайте переглянемо відео про пер
спективи України на шляху до ЄС.

Перегляд відео про перспективи України на шляху  
до ЄС http://www.youtube.com/watch?v=WZZg31E3hIw.

В е д у ч і. Питання перспективи України на 
шляху до вступу в ЄС більш ретельно досліджува
ли наші аналітики. Надаємо їм слово.

Виступають «аналітики» з інформацією про 
перспективи України на шляху до вступу в ЄС.

В е д у ч і. Цікаво дізнатися, якої насправді 
думки українська спільнота про євроінтеграцію 
України в найближчому майбутньому. Давайте 
переглянемо відео та складемо власну думку.

Перегляд відео про думки громадян України щодо 
вступу до ЄС. http://www.youtube.com/watch?v=Y8SA
mdZb6gc&feature=relmfu

В е д у ч і. Отже, шановні друзі, ви переглянули 
відео про перспективи України на шляху до ЄС, а та
кож про думки громадян нашої держави з цього пи
тання. Яка ж ваша думка з цього приводу? Чи гото
ва Україна вже зараз вступити до ЄС? Які переваги 

будемо ми мати, будучи членами європейської спіль
ноти? Однак нас чекають не лише переваги, а й пев
ні зобов’язання. Запрошуємо до дискусії.

Присутні висловлюють свою думку, ставлять пи
тання експертам.

В е д у ч і. Хто сказав, що добре там, де нас 
нема? Навіть таке досить розвинене співтовари
ство, як Європейський Союз, має свої економічні, 
політичні, соціальні та інші негаразди. У нашій 
студії присутній провідний спеціаліст із питань 
міжнародної економіки. Вам слово.

Виступає «провідний спеціаліст із питань міжна
родної економіки» з інформацією про економічну ситу
ацію ЄС.

В е д у ч і. Щоб обговорити окремі політич
ні проблеми європейських країн, ми запросили 
до студії політолога.

Виступає «політолог» з інформацією про політичні 
аспекти життя країн ЄС.

В е д у ч і. Важливим аспектом життя будьякої 
країни є її соціальна політика. Які соціальні про
блеми є в країнах ЄС? Запрошуємо соціолога.

Виступає «соціолог» з інформацією про особливості 
соціальної політики країн ЄС.

В е д у ч і. Отже, ми прослухали думки наших 
експертів. Пропонуємо також до вашої уваги де
які відео з нашого архіву.

Перегляд відео про проблеми країн ЄС. http://www.
youtube.com/watch?v=—M2N9bGvY8w; http://www.
youtube.com/watch?v=qqz2_dFLChg

В е д у ч і. На наших відео ви побачили, що 
і в країнах благополучної, здавалось би, Європи 
теж є свої значні проблеми. Давайте повернемося 
до нашого питання: чи готова Україна вступити 
до ЄС і чи дійсно це саме те, що нам потрібно за
раз? Запрошуємо до дискусії.

Присутні висловлюють свою думку.

В е д у ч і. Отже, ЄС далекий від нас і близький 
водночас. Сьогодні ми дізналися не лише про іс
торію його створення і сучасні євроінтеграційні 
процеси. Ми дізналися також про проблеми кра
їн ЄС та порівняли життя європейців із нашим 
повсякденням. Ми проаналізували різні аспекти 
буття ЄС у ХХІ столітті і, сподіваємося, зробили 
певні висновки. Дякуємо всім присутнім за увагу 
і активність. До нових зустрічей.

 


