
Новини Євроклубів:

У червні відбулася серія вуличних 
інформаційно-пізнавальних заходів 
«ЄВРОавтобус: об'єднаймо Україну». Заходи 
проходили в рамках інформаційної кампанії 
Представництва ЄС «Будуймо Європу в 
Україні». Цього року ЄВРОавтобус мандрував 
лише кількома містами України: Кіровоград, 
Кривий Ріг, Черкаси та Полтава. Головна мета 
ініціативи - розповісти людям, що таке Європа 
та євроінтеграція, навіщо Україні підписувати 
Угоду про асоціацію, а також поширити між 
українцями європейські цінності. Програма 
ЄВРОавтобусу включала дискусійні клуби, 
вікторини з призами, вуличні майстер-класи, 
складання пазлів, буккросинг та фотовиставку.
ЄВРОавтобус – це ряд заходів, які покликані 
сприяти об'єднанню України та ЄС, заохотити 
людей різного віку дізнатись більше про 
аспекти євроінтеграції. Втілення таких освітніх 
програм розпочала Фундація Регіональних 
Ініціатив ще у 2007 році.
Євроінтеграцією у приймаючих містах 
цікавилася люди різного віку, професій та 
інтересів. Вони активно вчилися плести з 
тканини прапори України та ЄС, складали з 
пазлів карту Європи, а також долучилась до 
популярного в Європі «буккросингу» і 
демонстрували свої знання про ЄС у 
спеціально організованій вікторині.
Також для відвідувачів була організована 
фотовиставка «ЄВРОсушка» - експозиція 
фотографій з різних куточків Європи та 
України. По завершенню акції, охочі забирали 
фото, які їм найбільше сподобались. Для 
книголюбів «ЄВРОавтобус» привіз чимало 

літератури різними мовами та інформаційно-
довідкові матеріали на європейську тематику. 
Пізнавальні заходи ЄВРОавтобусу допомогли в 
невимушеній формі розказати мешканцям про 
розвиток відносин між Україною та ЄС, 
підкріпити їхні знання щодо євроінтеграції, 
розвіяти міфи і разом знайти відповідь на 
питання, як побудувати Європу в Україні. 
До участі в акції Представництва ЄС 
приєднувалися місцеві жителі, експерти з 
питань ЄС, координатори Європейських центрів 
інформації та міських бібліотек для дітей і 
дорослих, члени регіональних євро клубів та усі 
охочі. 
Фотографії з заходів можна переглянути тут: 
http://bit.ly/EURO-bus
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Цікавий сайт 

 

Сайт Школи європейських студій - EU 
Study Days - освітній проект, що дає 
можливість українським студентам та 
випускникам ВНЗ дізнатися більше про 
Європейський Союз. На сайті представлені 
відео-лекції та інтерв'ю провідних 
українських та європейських спеціалістів, 
які займаються Європейським Союзом та 
інтеграційними процесами на континенті

http://eustudydays.com/

Цікавий фільм 

«Народження Європи» 

Європа - це прадавній континент, що є 
колискою західних цивілізацій. Європа 
з'явилась на мапі світу з перших днів 
існування Землі. З того часу вона пройшла 
довгий та складний шлях і тепер стала 
одним із найживописніших куточків світу. 
Різноманіття ландшафтів, гори та безкраї 
долини – усе це результат складних 
геологічних перетворень та впливу 
наймогутніших сил природи, які протягом 
багатьох тисяч років формували наш 
континент.
Пізнати таємниці природи та формування 
Європи, яку ми бачимо сьогодні, можна, 
переглянувши фільм виробництва National 
Geographic 2011 року. Приємних 
подорожей історією з фільмом 
«Народження Європи».

Подорож ЄВРОавтобуса містами України 

http://bit.ly/EURO-bus
http://eustudydays.com/


Мартіна Шульца переобрали 
президентом Європарламенту 
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1 липня 2014 року на посаду президента 
Європарламенту переобрали Мартіна Шульца. 
За нього віддали свої голоси дві третини 

євродепутатів. Мартін Шульц вже два роки 
обіймав цю посаду. Політик із соціал-
демократичної партії в юності мріяв стати 
професійним футболістом, торгував книгами, а 
також був мером міста Вюрзелен (Німеччина). 
Мартін Шульц буде очолювати Європарламент 
протягом наступних 2,5 років.
Нагадаємо, що Європарламент є законодавчим 
органом Європейського Союзу, що напряму 
вибирається громадянами Європейського 
Союзу. Спільно з Радою Європейського Союзу і 
Європейською Комісією парламент виконує 
законодавчі функції в ЄС і вважається одним з 
найбільш потужних законодавчих органів у 
світі.

Тимчасом в Україні:

Підписано економічну частину Угоди 
про асоціацію України і ЄС 

Україна і Європейський Союз підписали 
економічну частину Угоди про асоціацію, яка 
передбачає створення зони вільної торгівлі. 
Угоду підписали 27 червня 2014 року в 
Брюсселі в рамках саміту ЄС президент України 
Петро Порошенко, президент Ради ЄС Герман 
Ван Ромпей, президент Європейської комісії 
Жозе Мануель Баррозу та голови держав і 
урядів усіх країн-членів ЄС.
Економічна частина Угоди передбачає глибоку 
економічну інтеграцію України з ЄС, а також 
створення глибокої та всеохоплюючої зони 

вільної торгівлі. Угода являє собою документ на 
1000 сторінок, що описує не тільки порядок 
ведення торгівлі між Україною та країнами 
Євросоюзу, а й посилення співпраці у сфері 
юстиції, свободи та безпеки.

Нагадаємо: 21 березня Україна і Євросоюз 
підписали політичну частину Угоди про 
асоціацію.

Угоди про асоціацію з ЄС також підписали 
Грузія і Молдова.

Цікава музика 

Арво Пярт - сучасний естонський 
композитор. Цікаво, що у своїй творчості 
вперше використовує техніку колажу. 
Унікальний стиль виконання, духовне 
збагачення та магія нот є справжнім 
відкриттям для меломанів.
Композитор був удостоєний премії 
«Греммі», є Лауреатом датської музичної 
премії Леони Соннінг та членом 
Королівської шведської музичної академії.
Як відзначають прихильники, музика 
композитора є поєднанням мудрості та 
простоти.

Еразмус+: тисячі українських студентів 
зможуть навчатися в Європі  

З 2014 року ЄС запускає нову освітню програму 
Еразмус+, яка пропонує українській молоді 
широкі можливості для освітніх, наукових та 
молодіжних обмінів.
Ця програма також дозволить вітчизняним ВНЗ 
наростити власний потенціал шляхом 
створення консорціумів та тіснішої співпраці із 
європейськими університетами. Програма 
Еразмус+ повністю фінансуються Європейським 
Союзом та покликана активніше інтегрувати 
систему вищої освіти країн-партнерів ЄС, 
включно з Україною, в європейський освітній 
простір.
Європейські освітні проекти не є новими для 
українців. Уже не перший рік вони мають 
можливість здобувати європейську освіту на 

рівні магістра та вище в рамках програми 
«Еразмус Мундус». Власне, сама програма 
«Еразмус Мундус» з наступного навчального 
року стане частиною ширшої програми 
«Еразмус+». За оцінками Європейської Комісії, 
в рамках цієї програми, впродовж 2014 – 2020 
років, понад 4000 українських студентів 
зможуть взяти участь в університетських 
програмах обміну та понад 7000 – в 
молодіжних проектах Еразмус+.  

Про особливості навчання в європейських 
університетах читайте у статті 
http://euukrainecoop.net/2014/06/23/erasmus-2/

Варто бути! 

Огляд найкращих літніх музичних 
фестивалів Європи 

Літо - пора яскравих посмішок, 
нестримних емоцій та шалених подій. 
Музика є своєрідним доповнення наших 
буднів. Пропонуємо до уваги добірку 30 
кращих музичних фестивалів Європи, на 
які варто потрапити цього літа 
http://bit.ly/30-summer-festivals

http://euukrainecoop.net/2014/06/23/erasmus-2/


Обличчя Європи

У Європі найзнаменитіші королівства - це 
Великобританія, Бельгія, Іспанія, Швеція, 
Норвегія, Данія і Голландія.
Данія - конституційна монархія. Це означає, що 
монарх не володіє виключним правом 
здійснювати незалежні політичні дії. Королева 
підписує усі закони, але вони набирають 
чинності лише після того, як будуть завірені 
підписом одного з урядових міністрів. Як глава 
держави, Королева бере участь у формуванні 
уряду. 
За конституцією королева також є головою 
уряду і тому головує на засіданнях Державної 
ради, де підписуються прийняті фолькетингом 
закони, після чого вони набувають чинності. 
Прем'єр-міністр і міністр закордонних справ 
регулярно представляють королеві доповіді, 
щоб тримати її в курсі останніх політичних 
подій. Королева приймає глав іноземних 
держав, які прибувають з офіційним візитом, і 
здійснює державні візити до інших країн.
Королева Данії, голова данської держави - її 
Величність Королева Маргрете II. Маргрете II 

Маргрете II, королева Данії 

вступила на трон у січні 1972 року і стала 
першою жінкою, яка його успадкувала. ЇЇ 
батьку, Фредеріку IX, довелось переписувати 
конституцію, аби принцеси, його доньки, мали 
змогу вступити на престол.
Маргрете II стала справжнім лідером нації: 
витончена, елегантна, неординарна владна 
інтелектуалка. Студентські роки провела в 
університетах Копенгагена та Орхуса, 
Кембріджа, Парижа, Лондона. Панує думка, що 
датський престол займає одна з найбільш 
професійно підготовлених осіб для цієї ролі, 
адже королева також є Верховним 
Головнокомандувачем збройних сил Данії та 
має чудові управлінські навички.
Але головною її пристрастю протягом усього 
життя залишається малювання. Вона не раз 
зізнавалася, що в душі вона вільний художник, 
а не королева. І її Величність Королева 
Маргрете II малює не просто «для себе». 
Зокрема, вона створює костюми для данського 
балету і театру, проводить свої виставки 
картин тощо. 
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Цікавий конкурс  

Hackaton bridge – конкурс для молодих 
лідерів з України та Польщі

Хакатон міст - від Польщі до України - це 
конкурс, призначений для пошуку 
оригінальних рішень на шляху польсько-
української інтеграції. Конкурс 
розрахований на молодих лідерів, 
підприємців і просто креативних людей, 
яким дається шанс здійснити свої 
бізнесові, громадські і культурні ідеї.
Завданням є ініціювати створення нових 
ідей для вирішення проблем у сферах 
бізнесу, суспільства і культури за 
допомогою сучасних цифрових 
технологій. 

До участі запрошуються команди, які 
складаються у кількості мінімум з 2-ох 
чоловік віком до 28 років. 
Дедлайн подачі заявок - 31 серпня. 
Проект-переможець отримає 
максимальний бюджет у розмірі 10 000 
євро і має бути виконаний протягом трьох 
місяців.

Деталі на сайті 
http://hackathonbridge.com/

Важливі дати в історії Європи

Міжнародний день дружби між державами, культурами та всіма людьми на Землі

У 2011 році Генеральна Асамблея ООН 
прийняла резолюцію про його проведення.
«Дружба між народами, державами, культурами 
і окремими особами може надихнути на зусилля 
із забезпечення миру і дає можливість 
побудувати мости між суспільствами, які 
шанують культурну різноманітність», – 
наголошується в документі.
Ідея святкування Міжнародного дня дружби 
виникла в організації ЮНЕСКО, що займається 
питаннями культури, освіти та науки.
Цей День покликаний зміцнити дружбу між 
народами світу, показати, що люди, їх погляди, 
переконання, культури хоч і дуже різні, проте 
рівні між собою та заслуговують поваги.

30 липня у всьому світі відзначають Міжнародний день дружби між державами, культурами та 
всіма людьми на Землі.

http://hackathonbridge.com/

