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До Першого уроку в 2017/2018 навчальному році фахівцями Державної 

науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського 
підготовлено рекомендаційний бібліографічний список «Європа – 
цивілізаційний вибір України», який складається з 5 розділів: 

І. Європейський Союз: історія створення і розвитку. 
ІІ. Символи Європейського Союзу. 
ІІІ. Європейські цінності та компетенції. 
ІV. Україна на шляху до загальноєвропейської інтеграції. 
V. Сценарії уроків і заходів. 
Список адресовано вчителям, класним керівникам і вихователям 

загальноосвітніх навчальних закладів.  



І. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ І РОЗВИТКУ 
1. Договор о Европейском Союзе (Маастрихт, 7 февраля 1992 года) 

(текст с изменениями и дополнениями от 13 декабря 2007 года) 
[Электронный ресурс] // Законодавство України / Верхов. Рада України. – 
Текст. дан. – Киев, 2007. – Режим доступа: http://zakon3.rada.gov.ua/ 
laws/show/994_029 (дата обращения 19.08.17). – Загл. с экрана. 

 
* * * 

2. Все про ЄС [Електронний ресурс]. – Текст. дані. – [Україна, б. р.].– 
Режим доступу: http://euinfo.tut.su/  (дата звернення: 19.08.17). – Назва з 
екрана. – Зміст: Історія ЄС ; Країни ЄС ; Організаційна структура ; 
Економіка ЄС ; Право ЄС ; Індекси ; Глосарій. 

3. День в історії. Утворено ЄС [Електронний ресурс] // YouTube.ua. – 
Текст. дані. – [Україна], 2015 – Режим доступу: https://www.youtube.com/ 
watch?v=UJhr4iZlW5g (дата звернення: 19.08.17). – Назва з екрана. 

1 листопада 1993 р. набрав чинності Маастрихтський договір, який 
закріпив назву об’єднання, його структуру та обумовив принципи співпраці 
країн-членів. Головним ж економічним наслідком угоди стало 
запровадження єдиної валюти «Євро». 

4. Європа: від війни до миру [Електронний ресурс : історія створення 
Європейського Союзу] // YouTube.ua. – Електрон. дані. – Україна, 2013. – 
Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=INNP9sN1LKs (дата 
звернення: 19.08.17). – Назва з екрана. 

5. Європейський Союз [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна 
енциклопедія. – Текст. дані. – [Україна], 2017. – Режим доступу: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Європейський_Союз (дата звернення: 19.08.17). – 
Назва з екрана. 

6. Європейський Союз [Електронний ресурс : буклет] 
/ Представництво Європейської Комісії в Україні та Бєларусі. – Текст. дані. – 
Київ, [б. р.]. – Режим доступу: http://old.ippo.edu.te.ua/files/gromad_osvita/ 
euro_integracia/03_es.pdf (дата звернення: 19.08.17). – Назва з екрана. 

7. Європейський Союз [Електронний ресурс] // Роменська центральна 
міська бібліотека для дорослих імені Бориса Антоненка-Давидовича : [офіц. 
сайт]. – Текст. дані. – Ромни (Сумська. обл.), [б. р.]. – Режим доступу: 
http://romny-bibl.edukit.sumy.ua/Files/downloadcenter/es.pdf (дата звернення: 
19.08.17). – Назва з екрана. 

8. Європейський Союз та його роль [Електронний ресурс] 
// Ukrstat.org – публикація документів Державної Служби Статистики 
України. – Текст. дані. – Україна, 2017. – Режим доступу: 
http://ukrstat.org/uk/nato/program.htm (дата звернення: 19.08.17). – Назва з 
екрана. 

9. Європейський Союз у XXI столітті: функціонування та розвиток 
/ [В. С. Загорський та ін.] ; за заг. ред. В. С. Загорського, О. Я. Красівського ; 
Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2016. – 631 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 600–
631. 

10. Ідея та цінність гендерної рівності у політиці Європейського Союзу 
[Електронний ресурс] // Повага. Кампанія проти сексизму. – Текст. дані. – 
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Україна, 2014. – Режим доступу: http://povaha.org.ua/ideya-ta-tsinnist-
hendernoji-rivnosti-u-politytsi-evropejskoho-soyuzu/ (дата звернення: 19.08.17). 
– Назва з екрана. 

11. Інформація про Європейський Союз [Електронний ресурс] 
// Обласна універсальна наукова бібліотека : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – 
Тернопіль, 2017. – Режим доступу: http://library.te.ua/european-center/nfo_es/ 
(дата звернення: 19.08.17). – Назва з екрана. 

12. Інформація про Європейський Союз [Електронний ресурс] 
// Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека : [офіц. сайт]. – 
Текст. дані. – Тернопіль, 2017 – Режим доступу: http://library.te.ua/european-
center/nfo_es/ (дата звернення: 19.08.17). – Назва з екрана. 

13. Історія виникнення, становлення і розвитку ЄС [Електронний 
ресурс] // Еufunds.in.ua: мережа експертів у сфері розробки та менеджменту 
євроінтеграційних проектів. – Текст. дані. – [Україна, б. р.]. – Режим доступу: 
http://www.eufunds.in.ua/eu-history/istoriya-vynyknennya-stanovlennya-i-
rozvytku-es (дата звернення: 19.08.17). – Назва з екрана. 

14. Кристопчук, Т. Є. Тенденції розвитку освіти в країнах 
Європейського Союзу: порівняльний аналіз / Т. Є. Кристопчук // Психолого-
педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та 
ВНЗ : зб. наук. пр. / [редкол.: Дем’янчук А. С. та ін.]. – Рівне, 2016. – 
Вип. 1. – С. 49–58 : іл. – Бібліогр.: 6 назв.  

15. Локшина, О. І. Напрями трансформацій середньої освіти країн 
Європейського Союзу в умовах викликів сучасності / О. І. Локшина 
// Педагогіка і психологія. Вісн. НАПН України. – 2015. – № 1. – С. 57–63. – 
Бібліогр.: 12 назв. 

16. Локшина, О. Трансформаційні процеси у шкільній освіті 
Європейського Союзу: роздуми для України / Олена Локшина // Рідна шк. – 
2015. – № 1/2. – С. 13–18 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. 

17. Меделяєв, В. М. Законодавство країн ЄС : (з історії Європейського 
Союзу) / В. М. Меделяєв // Історія та правознавство. – 2017. – № 19/21. – 
С. 73–80. 

18. Мови ЄС [Електронний ресурс] // Finetex : the traslation Company : 
[офіц. сайт нім. фірми перекладів]. – Текст. дані. – [Б. м.], 2017. – Режим 
доступу: http://www.finetext.de/uk/movi-jes/ (дата звернення: 19.08.17). – 
Назва з екрана. 

19. Огляд життя країн, що вступили до Європейського Союзу 
[Електронний ресурс] // YouTube.ua. – Електрон. дані. – Україна, 2013. – 
Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=Sa3nfUh5cKo (дата 
звернення: 19.08.17). – Назва з екрана. 

20. Освіта й наука в інноваційному розвитку сучасної Європи : зб. 
наук.-експерт. матеріалів / Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 
121 с. – (Серія «Гуманітарний розвиток» ; вип. 2). 

21. Офіційні мови Європейського Союзу [Електронний ресурс] 
// Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Текст. дані. – [Україна], 2017. – Режим 
доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Офіційні_мови_Європейського_Союзу 
(дата звернення: 19.08.17). – Назва з екрана. 

22. Подорож Європою: міста-столиці Євросоюзу [Електронний ресурс] 
// YouTube.ua. – Електрон. дані. – [Україна], 2015. – Режим доступу: 
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https://www.youtube.com/watch?v=ZF9SqM_4qP8 (дата звернення: 19.08.17). – 
Назва з екрана. 

23. Сенченко, М. І. Мозкові центри країн світу / М. Сенченко, 
О. Сенченко, В. Гастинщиков. – Київ : Персонал, 2016. – 277 с. – Зі змісту: 
Мозкові центри деяких країн Європи: [Бельгії, Німеччини, Польщі, Франції, 
Швеції]. 

24. Список країн Європейського Союзу [Електронний ресурс] 
// Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Текст. дані. – [Україна], 2017. – Режим 
доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_країн_Європейського_Союзу 
(дата звернення: 19.08.17). – Назва з екрана. 

25. Як влаштований Європейський Союз? [Електронний ресурс] : 
[відеографіка з поясненням того, як влаштовані і як оперують різні структури 
Європейського Союзу] / авт. тексту Джоні Даймонд // YouTube.ua. – 
Електрон. дані. – Україна, 2016. – Режим доступу: https://www.youtube.com/ 
watch?v=OsIv5qeSlYY (дата звернення: 19.08.17). – Назва з екрана. 

 
ІІ. СИМВОЛИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

26. Гімн Європи [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна 
енциклопедія. – Текст. дані. – [Україна], 2017. – Режим доступу: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BC%D0%BD_%D0%84%
D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8 (дата звернення: 19.08.17). – 
Назва з екрана. 

27. Історія створення прапора ЄС [Електронний ресурс] // Рівненська 
міська рада та її виконавчий комітет : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Рівне, 
[б. р.]. – Режим доступу: http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/ 
Europe_Day_History_Flag.aspx (дата звернення: 19.08.17). – Назва з екрана. 

28. Ода до радості [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна 
енциклопедія. – Текст. дані. – [Україна], 2017. – Режим доступу: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ода_до_радості (дата звернення: 18.08.17). – 
Назва з екрана. 

29. Ода до Радості. Гімн ЄвроСоюзу [Електронний ресурс] 
// YouTube.ua. – Електрон. дані. – [Україна], 2017. – Режим доступу: 
https://www.youtube.com/watch?v=q30GxJk0SlI (дата звернення: 18.08.17). – 
Назва з екрана. 

30. Символи Європейського Союзу [Електронний ресурс] 
// Ерудит.нет : сайт для учеников, студентов, учителей и родителей. – Текст. 
дані. – [Україна], 2017. – Режим доступу: https://erudyt.net/vixovni-
zaxodi/konspekti-do-1-veresnya/symvoly-evropejskoho-soyuzu.html (дата 
звернення: 18.08.17). – Назва з екрана. 

31. Символи Європейського Союзу [Електронний ресурс] 
// Новоукраїнська центральна бібліотека : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – 
Новоукраїнка (Кіровоград. обл.), [б. р.]. – Режим доступу: 
https://sites.google.com/site/nucenlib/simvoli-evropejskogo-souzu (дата 
звернення: 18.08.17). – Назва з екрана. 

32. Символи ЄС [Електронний ресурс] // YouTube.ua. – Електрон. 
дані. – [Україна], 2017. – Режим доступу: https://www.youtube.com/ 
watch?v=P8RPpfiUVxo (дата звернення: 19.08.17). – Назва з екрана. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZF9SqM_4qP8
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ІІІ. ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ ТА КОМПЕТЕНЦІЇ 

33. Рекомендація 2006/962/ЄС Європейського Парламенту та Ради 
(ЄС) «Про основні компетенції для навчання протягом усього життя» від 18 
грудня 2006 року [Електронний ресурс] // Законодавство України / Верхов. 
Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2006. – Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_975 (дата звернення: 18.08.17). – 
Назва з екрана. 

*   * * 
34. Овчарук, О. В. Рамка компетентностей для демократичної 
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ІV. УКРАЇНА НА ШЛЯХУ  
ДО ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

42. Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 
сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
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konf/konf_dridu/2016_05_19_material_PEI.pdf (дата звернення: 18.08.17). – 
Назва з екрана. 

49. Аріт, К. В. Пріоритетні напрями співробітництва України і 
Європейського Союзу у сфері свободи, безпеки та юстиції / К. В. Аріт // Вісн. 
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Некряч // Вища шк. – 2016. – № 3. – С. 11–22. – Бібліогр.: 19 назв. 

64. Петкова, О. В. Безпека України в сучасному євроінтеграційному 
процесі. Постмодерністський підхід / Петкова О. В. // Вісн. Одес. нац. ун-ту. 
Соціологія і політичні науки / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 
2016. – Т. 21, вип. 4. – С. 37–44. – Текст статті доступний в Інтернеті: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_sip_2016_21_4_6 (дата звернення: 18.08.17). 

65. План дій для України на 2015–2017 [Електронний ресурс] : док. 
підгот. офісом Генерального директорату Програм ; док. ухвалений Ком. 
Міністрів Ради Європи 21 січ. 2015 р. // Council of Europe. – Текст. дані. – 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/%20article?art_id=246396130&cat_id=223223535
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/%20article?art_id=246396130&cat_id=223223535
https://www.youtube.com/watch?v=wqOvNihiZ_M
http://elibrary.kubg.edu.ua/16708/1/O_Ivanytska_S_Red%E2%80%99ko_A_Panchenko_O%C5%9AWIATOLOGIA_5_FITG.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/16708/1/O_Ivanytska_S_Red%E2%80%99ko_A_Panchenko_O%C5%9AWIATOLOGIA_5_FITG.pdf
http://www.zoda.gov.ua/article/1955/istoriya-vidnosin-ukrajina---jes.html
http://www.zoda.gov.ua/article/1955/istoriya-vidnosin-ukrajina---jes.html
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2016_4_21
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_sip_2016_21_4_6


[Б. м., 2015]. – Режим доступу: https://rm.coe.int/16802f600d (дата звернення: 
18.08.17). – Назва з екрана. 

66. Представництво Європейського Союзу в Україні [Електронний 
ресурс] // YouTubeUa. – Текст. дані. – [Україна], 2014. – Режим доступу: 
https://www.youtube.com/watch?v=LAfp7BkeTCM (дата звернення: 19.08.17). – 
Назва з екрана. 

67. Презентація на тему: «Європейська інтеграція України» 
[Електронний ресурс] // YouTube.ua. – Текст. дані. – [Україна], 2016. – Режим 
доступу: https://www.youtube.com/watch?v=VUXCsqQDTDM (дата звернення: 
19.08.17). – Назва з екрана. 

68. Спільне Комюніке Бюро Парламентського комітету асоціації між 
Україною та Європейським Союзом (ПКА), Брюссель, 2 березня 2016 
[Електронний ресурс] // Голос України : [електрон. версія газети]. – Текст. 
дані. – Київ, 2016. – 5 берез. – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/article/265093 (дата звернення: 18.08.17). – Назва з 
екрана. 

69. У Києві розпочалося засідання саміту «Україна – ЄС» 
[Електронний ресурс] // Радіо Свобода. – Текст. дані. – Київ, 2017. – Режим 
доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/news/28613949.html (дата звернення: 
19.08.17). – Назва з екрана. 

70. Україна – ЄС: історичний момент підписання «безвізу» 
(17.05.2017) [Електронний ресурс] // DVMadeforminds. – Текст. дані. – 
[Україна], 2017. – http://www.dw.com/uk/україна-єс-історичний-момент-
підписання-безвізу-17052017/av-38877237 (дата звернення: 19.08.17). – Назва 
з екрана. 

71. Україна на шляху до загальноєвропейської інтеграції : навч.-метод. 
посіб. для слухачів курсів підвищення кваліфікації / [С. В. Саранов] ; 
Департамент освіти і науки Луган. облдержадмін., Луган. обл. ін-т 
післядиплом. пед. освіти. – Сєвєродонецьк : Друкарня Мадрид, 2016. – 91 с. – 
Бібліогр.: с. 87–91 

72. Чернуха, Н. Від цілісності освіти до її якості / Надія Чернуха 
// Освітологія. – 2015. – № 4. – С. 29–32. – Бібліогр.: 12 назв. 

У статті розглядаються питання цілісності сучасного освітнього 
простору. Основну увагу акцентовано на інтеграційних процесах в освіті як 
пріоритетному вектору її модернізації та євроінтеграції. 

73. Чорномаз, О. Б. Проблеми адаптації законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу / О. Б. Чорномаз // Вісн. Нац. ун-ту 
«Львівська політехніка». Юридичні науки / Нац. ун-т «Львівська 
політехніка». – Львів, 2016. – № 845. – С. 188–192. – Текст статті доступний в 
Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_845_31 (дата звернення: 
18.08.17) 

74. Шинкар, В. А. Формування євроінтеграційної стратегії України 
/ В. А. Шинкар, С. М. Рошко, Г. В. Яцко // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. 
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / Ужгород. 
нац. ун-т. – Ужгород, 2017. – Вип. 12, ч. 2. – С. 173–176. – Текст статті 
доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_12(2)__39 
(дата звернення: 18.08.17). 

https://rm.coe.int/16802f600d
https://www.youtube.com/watch?v=LAfp7BkeTCM
https://www.youtube.com/watch?v=VUXCsqQDTDM
http://www.golos.com.ua/article/265093
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28613949.html
http://www.dw.com/uk/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D1%94%D1%81-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%83-17052017/av-38877237
http://www.dw.com/uk/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D1%94%D1%81-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%83-17052017/av-38877237
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_845_31
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_12%282%29__39


 
V. СЦЕНАРІЇ УРОКІВ І ЗАХОДІВ 

75. Бойко, Н. Cценарій до свята День Європи [Електронний ресурс] 
// Блог вчителя англійської мови Бойко Наталії. – Текст. дані. – [Гоща Рівнен. 
обл.], 2016. – Режим доступу: http://boikonp.blogspot.com/2016/01/c.html (дата 
звернення: 19.08.17). – Назва з екрана. 

76. Валентій, Л. І. Технологічна карта уроку «Місце України в 
інтеграційних процесах в Європі та у світі». Людина і світ, 11 клас 
/ Л. І. Валентій // Історія та правознавство. – 2015. – № 22/23. – С. 53–63. 

77. Зінов’єв, Г. Ю. Перший урок «Я – громадянин України – 
європейської країни» [Електронний ресурс] / Зінов’єв Г.Ю. // Ерудит.нет : 
сайт для учеников, студентов, учителей и родителей. – Текст. дані. – 
[Україна], 2017. – Режим доступу: https://erudyt.net/vixovni-zaxodi/konspekti-
do-1-veresnya/pershyj-urok-ya-hromadyanyn-ukrajiny-jevropejskoji-krajiny.html 
(дата звернення: 21.08.17). – Назва з екрана. 

78. Ковальова, Л. В. Сценарій до Дня Європи «В сім’ї вільній, новій» 
[Електронний ресурс] / Л. В. Ковальова // Класна оцінка : освітній портал. – 
Текст. дані. – [Харків], 2015. – Режим доступу: http://klasnaocinka.com.ua/ 
uk/article/stsenarii-do-dnya-evropi-.html (дата звернення: 19.08.17). – Назва з 
екрана. 

79. Лазор, У. Фестиваль «Веселка країн» : 21 травня – день Європи в 
Україні / У. Лазор, О. Мартиненко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 
2016. – Трав. (№ 9). – С. 11–14. 

80. Манухіна, І. А. Європейські перегони. Гра-вікторина для 9–11 
класів [Електронний ресурс] / Ірина Анатоліївна Манухіна, Вікторія 
Степанівна Шапран // Острів знань : [Всеукр. освіт. портал]. – Текст. дані. – 
Київ, 2014. – Режим доступу: http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-
63C2D0BB05D59/list-AAB774EB26 (дата звернення: 19.08.17). – Назва з 
екрана. 

81. Павленко, Л. В. Конспект уроку на тему: «Країни Європи» 
[Електронний ресурс] / Л. В. Павленко // Освітній портал «Академія» : [офіц. 
сайт]. – Текст. дані. – Тернопіль, 2014. – Режим доступу: 
https://academia.in.ua/конспекти/конспект-уроку-на-тему-країни-європи (дата 
звернення: 19.08.17). – Назва з екрана. 

82. Парад країн Європи [Електронний ресурс] // Євроклуб «Юніор» : 
[офіц. портал Євроклубу «Юніор» Варвинської районної гімназії]. – Текст. 
дані. – [Варва, Чернігів. обл.], 2013. – Режим доступу: https://euroclub-
junior.io.ua/s382949/parad_kraen_evropi (дата звернення: 21.08.17). – Назва з 
екрана. 

83. Петрик, О. О. Європейська інтеграція: здобутки і труднощі : 
всесвітня історія, 11 кл. / О. О. Петрик // Історія та правознавство. – 2017. – 
№ 1/2. – С. 25–27. 

84. Пономарьова Н. В. Перший урок «Пізнаємо Європу разом» 
[Електронний ресурс] / Пономарьова Наталія Вячеславівна // Ерудит.нет : 
сайт для учеников, студентов, учителей и родителей. – Текст. дані. – 
[Україна], 2017. – Режим доступу: https://erudyt.net/vixovni-zaxodi/konspekti-
do-1-veresnya/pershyj-urok-2017-piznajemo-evropu-razom.html (дата звернення: 
21.08.17). – Назва з екрана. 

http://boikonp.blogspot.com/2016/01/c.html
https://erudyt.net/vixovni-zaxodi/konspekti-do-1-veresnya/pershyj-urok-ya-hromadyanyn-ukrajiny-jevropejskoji-krajiny.html
https://erudyt.net/vixovni-zaxodi/konspekti-do-1-veresnya/pershyj-urok-ya-hromadyanyn-ukrajiny-jevropejskoji-krajiny.html
http://klasnaocinka.com.ua/%20uk/article/stsenarii-do-dnya-evropi-.html
http://klasnaocinka.com.ua/%20uk/article/stsenarii-do-dnya-evropi-.html
http://irbis.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80,%20%D0%A3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0
http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-63C2D0BB05D59/list-AAB774EB26
http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-63C2D0BB05D59/list-AAB774EB26
https://academia.in.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8
https://euroclub-junior.io.ua/s382949/parad_kraen_evropi
https://euroclub-junior.io.ua/s382949/parad_kraen_evropi
https://erudyt.net/vixovni-zaxodi/konspekti-do-1-veresnya/pershyj-urok-2017-piznajemo-evropu-razom.html
https://erudyt.net/vixovni-zaxodi/konspekti-do-1-veresnya/pershyj-urok-2017-piznajemo-evropu-razom.html


85. Семененко, О. С. Сценарій позакласного заходу «9 травня – День 
Європи» [Електронний ресурс] / Ольга Семенівна Семененко // Методичний 
портал : [спеціалізований ресурс, призначений для вчителів]. – Текст. дані. – 
Київ, 2017. – Режим доступу: http://metodportal.com/node/51137 (дата 
звернення: 19.08.17). – Назва з екрана. 

86. Сценарій до Дня Європи «Багатолика Європа – 2015» 
[Електронний ресурс] // Затишнянська середня школа : [офіц. сайт]. – Текст. 
дані. – [Затишня Криничан. р-ну Дніпропетров. обл.], 2016. – Режим доступу: 
http://zatishne.dnepredu.com/uk/news-79-2941 (дата звернення: 19.08.17). – 
Назва з екрана. 

87. Сценарій до свята День Європи «Ми – європейці» [Електронний 
ресурс] // Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека 
імені В. Г. Короленка: [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Чернігів, 2013. – Режим 
доступу: http://libkor.com.ua/php/fulltext_files/002_Mu_evropeuci.pdf (дата 
звернення: 19.08.17). – Назва з екрана. 

88. Сценарій на тему: «Відкриваємо Європу» [Електронний ресурс] : 
(для учнів 10–11 кл.) // Бібліотека – медіа центр Бориспільського навчально-
виховного комплексу імені Костянтина Могилка : [офіц. сайт]. – Текст. 
дані. – [Бориспіль, б. р.]. – Режим доступу: http://boryspil-lingvasch-
bibl.edukit.kiev.ua/Files/downloads/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1
%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE%20%D0%84%
D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83.doc (дата звернення: 19.08.17). – 
Назва з екрана.  

89. Сценарій проведення заходу, приуроченого до Дня Європи 
[Електронний ресурс] // Етика спілкування : персональний сайт викладача 
світ. літ. і культурології, методиста Блозви Ольги. – Текст. дані. – [Борщів 
Тернопіл. обл.], 2016. – Режим доступу: https://ethicscom.in.ua/archives/445 
(дата звернення: 19.08.17). – Назва з екрана. 

90. Федорова, Г. В. День Європи в школі / Г. В. Федорова // Позакл. 
час. – 2015. – № 4. – С. 38–39. 

91. Чмир, І. О. Крок до Європи (круглий стіл) / І. О. Чмир // Шк. 
бібліотекар. – 2015. – № 8. – С. 21–23. 

92. «Що таке Європейський Союз?» (інформаційний круїз) 
[Електронний ресурс] // Новоукраїнська центральна бібліотека : [офіц. сайт]. 
– Текст. дані. – [Новоукраїнка, Кіровоград. обл.], [б. р.]. – Режим доступу: 
https://sites.google.com/site/nucenlib/Home/scenariie/-so-take-evropejskij-souz-
informacijnij-kruiez (дата звернення: 21.08.17). – Назва з екрана. 

http://metodportal.com/node/51137
http://zatishne.dnepredu.com/uk/news-79-2941
http://libkor.com.ua/php/fulltext_files/002_Mu_evropeuci.pdf
http://boryspil-lingvasch-bibl.edukit.kiev.ua/Files/downloads/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE%20%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83.doc
http://boryspil-lingvasch-bibl.edukit.kiev.ua/Files/downloads/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE%20%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83.doc
http://boryspil-lingvasch-bibl.edukit.kiev.ua/Files/downloads/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE%20%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83.doc
http://boryspil-lingvasch-bibl.edukit.kiev.ua/Files/downloads/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE%20%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83.doc
https://ethicscom.in.ua/archives/445
http://irbis.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%93.%20%D0%92.
https://sites.google.com/site/nucenlib/Home/scenariie/-so-take-evropejskij-souz-informacijnij-kruiez
https://sites.google.com/site/nucenlib/Home/scenariie/-so-take-evropejskij-souz-informacijnij-kruiez

