ІНФОРМАЦІЯ
щодо відзначення Дня Європи в Тернопільській області у 2018 році
На виконання резолюції Прем’єр-Міністра України 07.05.2018
№ 15691/70/1-13 до листа Міністерства закордонних справ України від
28.02.2018 № 311/13-800-229 обласною державною адміністрацією
підготовлено План заходів щодо відзначення Дня Європи в Тернопільській
області у 2018 році (далі – План заходів), затверджений розпорядженням голови
облдержадміністрації від 08.05.2018 №368-од.
.Метою реалізації Плану заходів є формування позитивної громадської
думки щодо євроінтеграційного курсу України, ознайомлення якомога
ширшого кола громадськості області з європейськими цінностями та
традиціями, популяризація загального європейського культурного надбання
серед молоді Тернопільщини.
Головними організаторами заходів виступали обласна і районні державні
адміністрації, виконавчі комітети Бережанської, Кременецької, Тернопільської
та Чортківської міських рад, а учасниками – громадськість Тернопільщини,
учнівські та педагогічні колективи навчальних закладів області, студенти
вищих навчальних закладів м. Тернополя.
Протягом 4 - 6 травня обласною державною адміністрацією проведено
конференцію „Європейський молодіжний парламент - Україна”. Участь у заході
взяли студенти з 39 країн світу. В рамках заходу відбулось обговорення
євроінтеграційних процесів що проходять в Україні; налагодження співпраці з
європейськими неурядовими організаціями, формування позитивного іміджу
України на міжнародній арені.
18 травня в обласній державній адміністрації відбулась офіційна церемонія
підняття прапору Європейського Союзу за участю керівництва області,
військовослужбовців, студентства та державних службовців. Студентами
Тернопільського національного економічного університету проведено флешмоб
„Ми поділяємо європейські цінності”.
19 травня на Театральному майдані міста Тернопіль протягом дня відбулась
низка заходів з нагоди відзначення Дня Європи: „Дні Литовської культури”,
мистецьке свято „EUROPE DAY”, концерт „Євромандри” за участю
муніципального духового колективу „Оркестра Волі”, конкурс дитячих малюнків
„Європа – очима дітей”, концерт “День Європи” за участю Тернопільського
національного економічного університету. Протягом 18-20 травня в
Тернопільській області перебували офіційні делегації Литви, Польщі, Чехії та
інших іноземних держав.
20 травня по вулиці Гетьмана Сагайдачного в місті Тернопіль відбулось
мистецьке свято „Україна – Європа”. Концертна програма духового оркестру,
мажореток Тернопільської загальноосвітньої школи №24 та молодіжного
джазового хору.
Відбулась ХІІІ Генеральна асамблея студентів України. Учасниками
цьогорічної Асамблеї стали активні представники закладів вищої освіти з усіх
регіонів нашої держави, а спікерами виступили перший заступник Міністра
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освіти і науки України Володимир Ковтунець, член національної команди
експертів з реформування вищої освіти Ірина Сікорська, старший радник
EducationUSA в Україні Єлизавета Щепетильникова та голова Правління
Української міжбанківської валютної біржі Анатолій Гулей. Дискусії були
зосереджені на ключових питаннях реформ у сфері вищої освіти, ролі
студентства у рамках Болонського процесу, симбіозу освіти та бізнесу.
В Українському домі міста Тернопіль проведено виставку робіт учнів
Тернопільської художньої школи ім. М. Бойчука за творами литовського
художника і композитора Мікалоюса Чюрльоніса.
24 травня 2018 року управлінням міжнародного співробітництва та
фандрайзингу обласної державної адміністрації проведено круглий стіл за участю
керівництва області, представників дипломатичних місій іноземних країн
акредитованих в Україні та офіційних іноземних делегацій.
Основною темою міжнародного заходу були питання розвитку
міжрегіонального, транскордонного співробітництва, а також залучення
іноземних інвестицій в економіку регіону. Участь у круглому столі взяли понад
30 представників, серед яких Надзвичайні та Повноважні Посли Фінляндії,
Литви, Молдови, В’єтнаму, Угорщини, представники посольств, генеральні та
почесні консули Грузії, Казахстану, Китаю, Нідерландів, Узбекистану, Вірменії,
Бельгії, делегації Тауразького повіту Литовської Республіки, Люблінського та
Підкарпатського воєводств Республіки Польща, Автономної Республіки
Аджарія, міст Батумі Грузії та Ельблонг Республіки Польща. Під час заходу
голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна відзначив
важливість діяльності дипломатичних установ як ефективного інструменту
налагодження та розвитку міжнародних стосунків, економічних, торговельних,
науково-технічних, гуманітарних та культурних зв’язків. В рамках круглого
столу свої наміри про співпрацю та реалізацію спільних інвестиційних проектів
висловили Надзвичайні та Повноважні Посли Казахстану, Азербайджану,
Королівства Бельгія, Литовської Республіки, Республіки Польща, Королівства
Нідерландів, Грузії, Соціалістичної Республіки В’єтнам та Молдови. Окремо
керівник області подякував дипломатичним ініціативам з боку посольств
Угорщини та Литви в Україні щодо відкриття почесних консульств у місті
Тернополі. Учасники отримали „Інвестиційний атлас Тернопільської області” інформацію про стратегічні інвестиційні проекти області, земельні ділянки для
здійснення інвестування та пропозиції до налагодження співпраці.
27 травня 2018 року в приміщенні обласного відділення Всеукраїнського
обєднання ветеранів відбувся інформаційно-просвітницький захід “Європейські
цінності і ми” за участю представників обласної державної адміністрації та
громадських організацій.
Тернопільським національним технічним університетом ім.Івана Пулюя
проведено квест вулицями міста Тернополя „Таємниці Європи”.
На базі Державного навчального закладу „Тернопільське ВПУ ресторанного
сервісу і торгівлі” проведено ярмарок страв „Кухня країн Європи”.
У загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах
області проведено науково-практичні конференції, форуми на теми:
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„Європейська культура – пошук спільного коріння”, „Європейський вибір
України”, інформаційних ярмарків на тему: „Український вимір процесів
європейської інтеграції”, „Європейський Союз – новий старт для України”,
громадські читання та публічні дебати з питань європейської інтеграції.
Для учнів середніх класів загальноосвітніх та інтернатних навчальних
закладів області проведено виставки фото колажів, малюнків, творчих робіт на
теми: „Європа очима дітей”, конкурси шкільних стінгазет „Відкриваємо Європу
разом”.
Для учнів старших класів загальноосвітніх та інтернатних навчальних
закладів області проведено флешмоби, артмайдани „Парад країн Європи”,
„Країнами та містами Європи”, „Інтеграція України в європейський простір”,
„Європа: молодь і моральні цінності”.
В загальноосвітніх та інтернатних навчальних закладах області відбулися
загальношкільні заходи „День Європи в школі” (шкільні лінійки, інформаційнопросвітницькі години, хвилини з мистецтвом, бесіди, круглі столи, диспути,
брейн-ринги, заочні віртуальні мандрівки, літературні конкурси, перегляд
презентацій: „Український вимір процесів європейської інтеграції”, „Моє
майбутнє в європейській спільноті”, „Мандрівка Європою”, „Європейське
майбутнє очима українських школярів”, „Що для мене означає бути
громадянином європейської держави?”, „Мандруючи лабіринтами Європи”,
„Історія Євросоюзу”, „Партнерство Європейського Союзу та України”, „Місце
України в геополітичних процесах”, „Вивчай Європу – змінюй Україну”),
конкурси графіті на європейську тематику: „Україна Європейська”, „Я Європеєць”, „Європейська панорама”, „Країни Європи”; кола єднання
„Символи єдності”; спортивні свята „Відкриваємо Європу разом”; кулінарні
ярмарки „Кухня європейських країн”.
В Тернопільській обласній бібліотеці для дітей проведено інформаційнопросвітницьку медіа годину „Вивчай Європу – змінюй Україну” „Мандруємо
Європою”.
У бібліотеках навчальних закладів області організовано книжкові
експозиції сучасних письменників Європи, конкурси дитячих малюнків та
читців європейської поезії: „До Європи – через книгу”, „ Україна – ЄС:
партнерство заради безпеки”, „Україна – країна Європейських цінностей”,
„Європейський вибір України. Наміри та реалії”, „Країнами Європи”,
„Європейський вимір”, „Культурна спадщина України – складова світової
культури”.
В музеях області протягом травня 2018 року організовано виставки,
зокрема: Тернопільський обласний краєзнавчий музей - фотовиставка „Обличчя
європейських столиць”, в обласному музеї Богдана Лепкого в м. Бережани –
книжково-ілюстративна виставка „Подорожуючи Європою ІІ половини ХІХ –
початку ХХ століття: міста і містечка Європи у творах Богдана Лепкого”.
Різноманітні заходи з відзначення Дня Європи проведено в усіх районах
області. Районними державними адміністраціями спільно з органами місцевого
самоврядування забезпечено реалізацію регіонального Плану заходів.
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15 - 21 травня 2017 року у Палаці Кіно міста Тернопіль проведено
фестиваль європейських фільмів.
Інформацію щодо проведення заходів з відзначення Дня Європи в
Тернопільській області висвітлено в обласних засобах масової інформації,
розміщено на офіційних сайтах обласної державної адміністрації та районних
державних адміністрацій та мережі Інтернет.

