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Мандруємо країнами 

Європи разом: до Дня 

Європи в Україні
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Україна - єдина країна, яка на державному рівні відзначає День 

Європи, не будучи членом Європейського Союзу. Урочисті 

заходи проводять щорічно у 3-ю суботу травня згідно з Указом 

Президента від 19.03.2003 р.
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Відзначення Дня Європи в нашій державі - це підтвердження 

єдності України і Європи не тільки за географічною ознакою, але й 

за духом, історією, спільними цінностями, адже український народ 

є невід’ємною частиною європейської цивілізації.
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ДЕЯКІ ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ СТВОРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ

Початком створення 

європейської інтеграції 

вважається 9 травня 1950 р. 

Саме тоді Міністр закордонних 

справ Франції Робер Шуман, 

запропонував, щоб Франція та 

Федеративна Республіка 

Німеччини об’єднали свої 

ресурси вугілля та сталі в новій 

організації, до якої змогли б 

приєднатися інші європейські 

країни.
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Згодом до цього союзу 

приєдналися ще 4 держави: 

Бельгія, Нідерланди, 

Люксембург (Бенілюкс) та 

Італія. Союз 6-ти держав став 

прототипом Європейського 

Союзу. Пізніше було створено 

його органи влади та 

прийнято офіційну символіку.
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Європейський Союз - економічне 

та політичне об’єднання 27 

європейських держав (28 країна -

Великобританія вийшла з 

єврозони у 2020 році).

населення: 446,85 млн. осіб

територія: 4 233 тис. км²
офіційні мови: загалом 24 мови

грошова одиниця: євро €, нині в обігу 

в 19 з 27 країн ЄС

офіційне свято: 9 травня - День 

Європи
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Головним символом 

Європейського Союзу став 

всім відомий прапор. Коло із 

12 зірок символізує ідеали 

бездоганності, завершеності 

та єднання. 12 зірок - перші 

дванадцять держав, які 

увійшли до європейської 

спільноти. З розширенням ЄС 

кількість зірок було вирішено 

не змінювати.
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“Згода в різноманітті” -

офіційний девіз 

Європейського Союзу. Він 

означає, що європейці 

єдині у спільній роботі на 

благо миру і процвітання 

різних країн.
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Візова лібералізація 11 червня 2017 р. розпочав діяти 

безвізовий режим для громадян 

України - власників 

біометричних паспортів. ЄС та 

Україна йшли до безвізового 

режиму багато років, послідовно 

працюючи з метою полегшення 

міжлюдських контактів. З 

отриманням безвізового режиму 

для українців відкрилися реальні 

можливості подорожувати 

країнами Європи
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Федеративна Республіка Німеччина 

- країна у центрі Європи. 

Межує з Данією, Нідерландами, 

Бельгією, Люксембургом, Францією, 

Швейцарією, Австрією, Чехією та 

Польщею. Німеччина - одна із 

густонаселених країн у світі: - 82,0 

млн осіб; загальна площа території 

- 357,02 км².

Розпочнемо нашу 

невелику віртуальну 

подорож із однієї з 

держав - засновниць ЄС.
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Адміністративно Німеччина 

ділиться на 16 

федеральних земель, 

кожна з них має свій 

парламент і уряд. Столиця і 

найбільше місто країни -

Берлін;

інші великі міста - Гамбург, 

Мюнхен, Кельн, Штутгарт.
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Країна відома своїми замками, їх 

тут налічується 2100, більше 1500 

сортами пива та понад 1000 видів 

ковбас. Тут знаходиться 

найстаріша у світі постійно діюча 

пивоварня, і щорічно проходить 

фестиваль пива - октоберфест. 

Також у Німеччині понад 400 

зоопарків - найбільше у світі. А 

Берлін має найбільшу у Європі 

залізничну станцію. 
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Пізнати більше цікавого про цю країну, 

про її історичні місця, економіку, 

сільське господарство, освіту та 

культуру допоможе література, яку в 

2017 році Перший секретар 

Посольства ФРН - Герман Інтеман під 

час візиту до Білоцерківського НАУ у 

питаннях співпраці, вручив 

керівництву нашого ВУЗу. Г. Інтеман 

був приємно здивований, що в 

університеті, зокрема у науковій 

бібліотеці діє інформаційний центр 

ЄС, а тому залюбки передав до 

бібліотеки декілька примірників книг 

про Німеччину.
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Факти про Німеччину. – Франкфурт-на-

Майні, 2015. – 176 с. 

Нове видання довідника "Факти про 

Німеччину" пропонує в дев'ятьох розділах 

ознайомлення з сучасною Німеччиною. 

Кожен розділ починається з того, що 

знайомить спочатку з основною 

інформацією теми. Потім тематично 

поглиблено розглядаються різні аспекти. 

Кожен розділ містить багато вказівок щодо 

подальших каналів інформації. Довідник 

висвітлює питання держави і політики,  

економіки та інновацій, довкілля і клімату, 

освіти і науки, суспільства, культури і ЗМІ.



15

Eine Farbbild- Rundreise durch 

BERLIN. Die historische und neue 

Stadt. Ілюстрована подорож 

Берліном. Історичне і нове місто / 

Horst Ziethen. – Berlin, 2008. – 84 p. –

німецька, англійська, французька 

мови.



16

Дрезден. Саксонская резиденция 

немецких монархов: путеводитель по 

городу / автор текста Вольфганг Коотц ; 

Пер.Марина Дудиловская и Александр 

Штайнберг. – Dresden, 2015. – 120 c.

Иллюстрированный путеводитель по 

столице Саксонии и ее окрестностям 

включает в себя цветные фотографии 

Пильница, Саксонской Швейцарии, 

Морицбурга, Майсена и также карту 

центра города с маршрутами 

пешеходных экскурсий. Путеводитель 

оснащен указателем 

достопримечательностей, информацией 

о режиме работы музеев, театров, 

дворцов.
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Наступна наша подорож країнами, з якими межує наша держава, та які 

стали повноправними членами ЄС: Словаччиною і Польщею

Словацька Республіка – країна на сході 

Центральної Європи, межує з Чехією, 

Польщею, Україною, Угорщиною та 

Австрією. 

З півночі та на північному сході оточена 

Карпатськими горами.

Столиця - Братислава, знаходиться на 

кордоні з Австрією і Угорщиною, що 

робить її єдиною столицею у світі, що 

межує з двома незалежними державами. 

Інші великі міста: Кошице, Пряшів, Жиліна, 

Нітра.

Загальна площа території – 48,850 км²; 

населення – 5,4 млн. осіб;

грошова одиниця - євро; 

офіційна мова – словацька
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Словаччина є 

унітарною державою та 

парламентською 

республікою з досить 

широкими 

повноваженнями 

президента.

До Євросоюзу 

Словаччина 

приєдналася 1 травня 

2004 р.
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Словаччина відома на увесь світ своїми карстовими печерами, їх тут налічується 

2 400, національними парками та заповідниками, курортами та лижними трасами.



20

Наш навчальний заклад тісно 

співпрацює в галузі освітніх та 

наукових проєктах, 

академічній мобільності зі 

Словацьким 

сільськогосподарським 

університетом м. Нітри. До 

наукової бібліотеки 

керівництвом нашого 

університету було передано 

декілька примірників 

подарункових видань з нагоди 

його 65-річного ювілею.
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Республіка Польща – держава у 

Центральній Європі на узбережжі 

Балтійського моря. 

На північному сході межує з Росією і 

Литвою, на сході – з Білоруссю і 

Україною, на півдні – з Чехією і 

Словаччиною, на заході – з 

Німеччиною. 

Столиця – Варшава; 

інші великі міста: Краків, Лодзь, 

Познань, Гданськ.

Загальна площа – 322,580 км²; 

населення – 38,2 млн. осіб; 

грошова одиниця – злотий (PLN); 

офіційна мова – польська.

Польща – парламентсько-президентська 

республіка. 

До Євросоюзу вступила 1 травня 2004 р.
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Перша столиця Польщі –

місто Гнєзно, за 

народними переказами 

була заснована на тому 

місці, де гніздилися орли. 

Одного разу, Лех, 

засновник міста, побачив 

прекрасних, білих птахів у 

червоних променях 

заходу сонця. Тепер білий 

орел із золотими кігтями і 

короною зображений на 

гербі країни.
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Старе місто у Варшаві –

наймолодший історичний 

центр у Європі, якому трохи 

більше 50 років. Під час ІІ 

Світової війни столиця 

країни була повністю 

зруйнована, і поляки з 

точністю відтворили Старе 

місто за архівними 

документами та старими 

світлинами. Варшава – це 

місто, яке відродилося 

заново.
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У зв’язку зі стратегічним курсом на 

інтеграцію у міжнародний освітній 

простір, наш університет розвиває 

співробітництво з партнерськими 

ЗВО. Зокрема, погоджено програму 

співпраці на 2019-2022 роки по 

академічному обміну студентів та 

викладачів з Поморською академією 

м. Слупськ у Польщі.

Akademia Pomorska w 

Stupsku : booklet. – Stupsk.
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Один із подарунків 

наших польських 

друзів науковій 

бібліотеці.
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Республіка Хорватія – країна 

розташована у північно-західній частині 

Балканського півострова, на перехресті 

між Центральною Європою і 

Середземномор’ям. 

Межує зі Словенією, Угорщиною, 

Сербією, Боснією і Герцеговиною та 

Чорногорією, розділяє морський кордон 

з Італією. 

Столиця країни – м. Загреб є 

найбільшим містом. 

Інші великі міста: Спліт, Рієка, Осієк. 

Хорватія має площу – 56 594 км²; 

населення – 4,28 млн. осіб; 

грошова одиниця – хорватська куна 

(HRK); 

офіційна мова – хорватська.

Ми прямуємо до Хорватії – однієї з наймолодших 

країн європейської спільноти. Вона вступила до ЄС 

1 липня 2013 року.
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Хорватія – унітарна 

держава, парламентська 

республіка. 

Законодавчим органом з 

2001 р. є Сабор 

(парламент). 

Країна складається з 21 

жупанії (округа), які в 

свою чергу поділяються 

на громади та міста.
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Кількість туристів, які 

відвідують цю країну, 

протягом останніх років 

зростає у геометричній 

прогресії, адже 

туристична 

інфраструктура 

хорватського узбережжя 

розвивається 

бурхливими темпами.
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Величезне значення для туристичної діяльності в Хорватії все більше набуває 

яхтинг. Найпопулярніші курорти та місця: Спліт, Дубровник, Загреб, Пула, Пореч.
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Більше дізнатися про цю країну 

та її столицю, а водночас 

поліпшити свої знання з 

англійської мови, допоможе це 

довідкове видання, яке 

знаходиться у фонді іноземної 

літератури наукової бібліотеки.
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Наша віртуальна подорож підійшла до свого завершення. 

Любі українці, мандруйте Європою, щоб побачити безліч цікавого, дізнатися, як 

живуть люди в європейських країнах, познайомитися з їх традиціями.
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ДЯКУЄМО ЗА 

ПЕРЕГЛЯД!

Галузевий відділ №1 

наукової бібліотеки


