
 На сучасну школу покладається завдання не 

тільки надати учням глибокі та грунтовні знання, а й 

сформувати громадянську компетентність особистості, 
розвинути в неї такі якості, як соціальна активність, від-

повідальність, повага до прав людини, до інших культур, 

підготувати молодь до ролі справжніх громадян відкри-

того європейського демократичного суспільства.  
 В Прилуцькій загальноосвітній школі І-ІІІ 
ступенів №7 здійснюється масштабна робота по здійс-

ненню громадянського виховання учнів. Одним з напря-

мків такої роботи є діяльність шкільного Євроклубу 
„Європейський погляд”, створеного у вересні 2009 року. 

Євроклуб – це об'єднання групи однодумців, які зацікав-

лені європейською тематикою, поглиблюють свої знання 
про Європу та європейську інтеграцію і поширюють 

інформацію, що стосується цієї теми, у навчальному 

закладі та місцевій громаді. Робота Євроклубу охоплює 
різноманітні сфери суспільної діяльності і спрямована на 

набуття гуманістичних європейських цінностей та фор-

мування 
почуття 

європейсь-

кої єдності. 

Завданням 

Євроклубу 

є різнобіч-
не вивчен-

ня історії, 

культури, 
звичаїв та 

традицій 

як країн 
ЄС, так і 

України як 

невід'ємної 
частини 

європейсь-

кої цивілі-
зації, вста-

новлення 

зв'язків з 
молоддю 

країн Єв-
ропи через 

обмін та листування, виконання спільних проектів, орга-

нізація різноманітних заходів з метою поширення інфор-
мації про країни ЄС, мотивація до вивчення іноземних 

мов, тощо. Участь у Євро клубі дає учням цікаві знання, 

нові знайомства, захоплюючі подорожі, розвиток і само-
реалізацію, втілення мрій і бажань, перспективи на май-

бутнє; батькам – активне залучення їх до шкільної діяль-

ності, розширення кругозору, можливість для дитини 
активно та цікаво проводити вільний час; навчальному 

закладу – підняття престижу школи, фаховий ріст профе-

сійних кадрів, мотивацію батьків, активність шкі-

льного самоврядування; громаді – вирішення міс-

цевих проблем шляхом участі дітей у соціальних 
проектах, формування свідомих членів громади, 

покращення іміджу громади.  
 Наш Євроклуб ще зовсім молодий, але 

він вже зробив перші кроки на шляху до самореалі-

зації. Члени Євроклубу створили в Інтернеті власну 
веб-сторінку, на якій розміщена повна інформація 

про структуру, керівні органи, напрямки діяльнос-

ті, здобутки Євроклубу. У листопаді 2009 року 
члени Євроклубу Петренко К. та Целовальнік Д. 

стали переможцями конкурсу творчих робіт для 

молоді на тематику толерантності, проведеного 
мережею Центрів європейської інтеграції України 

за підтримки міжнародного фонду „Відродження” 

у партнерстві з Бюро інформації Ради Європи в 
Україні та проектом  „Teraz Wroctaw”. Член Єврок-

лубу Мураль Ганна стала переможцем міського 

етапу Малої 
Академії Наук в 

секції історичне 

краєзнавство. Її 

наукове дослі-

дження присвя-

чене увіковічен-
ню пам'яті про 

героїзм прилу-

чан у Великій 
Вітчизняній 

війні. 12 лютого 

у приміщенні 
ЗОШ №7 відбув-

ся вечір, присвя-

чений дню зако-
ханих. Члени 

Євроклубу за-

пропонували 
присутнім презе-

нтацію про зви-

чаї та традиції 
відзначення 

цього свята в 
різних європей-

ських країнах.  
 Це тільки перші кроки, але ми впевнені, 
що зможемо своєю діяльністю створити позитив-

ний імідж країни, нашого краю в Європі та розши-
рити знання про ЄС, сформувати в учнів активну 

громадянську позицію, здатність бути гідними 

партнерами європейської спільноти. 

Петренко Каріна 

Президент Євроклубу  

„Європейський погляд”  

Разом у Європу 
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Ми землі і сонця вірні  

діти. 
І навчатись прагнемо  

щомить. 
Разом з Україною  

мужніти, 
Совістю і серцем їй  

служить. 
В.Матвієнко 
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1. Загальні положення 

1.1 Шкільна молодіжна учнівська орга-

нізація (надалі у тексті Євроклуб) є неопо-
даткованою громадською організацією. 

1.2 Євроклуб поширює свою діяльність 

на територію міста Прилуки та  Чернігівсь-
кої області. 

1.3  Євроклуб здійснює свою діяльність 

на підставі Конституції України, Законів 

України «Про об’єднання громадян», «Про 

молодіжні та дитячі громадські організації», 

чинного законодавства, керуючись даним 
Статутом. 

1.4 Для досягнення мети та завдань 

зазначених у цьому Статуті Євроклуб спів-
працює з іншими Євроклубами, громадяна-

ми, об'єднаннями громадян, міжнародними, 

іноземними організаціями, державними та 
недержавними установами, організаціями. 

1.5 Свою діяльність Євроклуб будує на 

засадах добровільності, рівноправності 
своїх членів, самоврядування, законності та 

гласності. 

 

2. Мета та завдання 

Метою діяльності Євроклубу є: 

2.1 здійснення діяльності, спрямованої 
на реалізацію, задоволення та захист закон-

них соціальних, економічних, творчих, 

духовних та інтелектуальних спільних інте-
ресів членів Євроклубу;  

2.2 сприяння процесам міжнародної, 
європейської інтег-

рації; 

2.3 інформу-
вання дітей та 

молоді про міжна-

родні, європейські 
суспільні процеси, 

про Європейський 

Союз, його струк-
тури і процеси, що 

в ньому відбува-

ються, та участь 
України в цих 

процесах. 

Для досягнен-

ня поставленої 

мети Євроклуб 

вирішує наступні завдання: 

2.4 розробляє і здійснює самостійно або 

з іншими молодіжними громадськими орга-

нізаціями, відповідними органами держав-
ної влади та місцевого самоврядування 

заходи, спрямовані на вирішення проблем 

дітей, молоді; 
2.5 сприяє розширенню культурних, 

наукових, ділових і гуманітарних зв’язків 

молоді, яка навчається  в Україні та країнах 
Європейського Союзу; 

2.6 поширює інформацію про історію 

Європейського Союзу, його структуру, 
сучасний стан розвитку, мету і досягнення; 

2.7 сприяє налагодженню дружніх парт-

нерських стосунків між молоддю України і 
молоддю міжнародного співтовариства; 

2.8 сприяє обміну інформації про тради-

ції, історію України та країн-членів ЄС; 
2.9 сприяє вивченню іноземних мов; 

2.10 організовує та проводить круглі 

столи, конференції, веде іншу діяльність, 

спрямовану на підвищення інтелектуально-
го рівня і освіченості молоді; 

2.11 проводить заходи, спрямовані на 

творчий розвиток своїх членів (конкурси, 
фестивалі, дискусії, диспути, веде дослідни-

цьку гурткову роботу, тощо); 

2.12 організовує та проводить дозвілля 

(вечори відпочинку, вікторини, КВК, зустрі-

чі з аматорами); 

2.13 пропагує здоровий спосіб життя; 
2.14 веде краєзнавчу, пізнавальну, тури-

стичну діяльність (подорожування, екскур-

сії); 
2.15 проводить роботу по соціальному 

захисту (надає різноманітні види допомоги); 

2.16 активно висвітлює дитячу, молоді-
жну тематику в засобах масової інформації; 

2.17 здійснює іншу діяльність, не забо-

ронену законодавством і яка не суперечить 
Статуту. 

 

3. Членство в організації, права та 

обов’язки членів Євроклубу 

3.1 Членами Євроклубу можуть бути 

учні Прилуцької загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів  7 віком від 14 до 18 років.  

3.2 Прийом у члени Євроклубу здійсню-

ється Правлінням Євроклубу (надалі Прав-
лінням) на підставі письмової заяви особи, 

що вступає.  

3.3 Члени Євроклубу мають право: 
обирати та бути обраними до керівних 

органів; 

- вносити на розгляд Загальних зборів 
та Правління конкретні пропозиції; 

- виступати з ініціативами. які мають 

відношення до сфери діяльності Євроклубу; 
- одержувати необхідну інформацію про 

діяльність керівних органів; 

- добровільно виходити з Євроклубу за 
письмовою заявою. 

3.4 Члени Євроклубу зобов’язані: 

- дотримуватись вимог Статуту; 
- приймати активну участь у реалізації 

Статутних завдань. 

3.5 Члени Євроклубу можуть бути ви-
ключені з нього за порушення Статуту рі-

шенням керівних органів. 
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4. Структура та керівні органи Євро-

клубу 

4.1 Вищим керівним органом Євроклу-
бу є Загальні збори, що скликаються за 

необхідністю, але не менше 1 разу на рік.  

4.2 Загальні збори: 

- розглядають, затверджують та реалізу-

ють програми та плани діяльності Євроклу-

бу, приймають відповідні рішення, що сто-

суються діяльності організації; 

- обирають терміном на 2 роки Правлін-

ня Євроклубу, Президента;  
- заслуховують і затверджують звіти 

Президента Євроклубу, членів Правління; 

- затверджують Статут, вносять зміни та 
доповнення до Статуту, приймають рішення 

про реорганізацію, або ліквідацію Євроклу-

бу; 
- загальні збори правомочні, якщо кіль-

кість учасників становить більше половини 

членів Євроклубу. Рішення приймаються 
відкритим голосуванням більшістю голосів 

присутніх. 

4.3 Керівним органом Євроклубу є 
Правління Євроклубу (надалі Правління), 

до складу якого входять: 

- Президент Євроклубу; 

- віце-президент; 

- секретар; 

- керівники відділів. 

4.4 Правління Євроклубу: 

- організовує виконання рішень Загаль-
них зборів; 

- скликає Загальні збори; 

 визначає кількість відділів і 
напрямки їх діяльності; 

- приймає у члени Євроклубу; 

- розробляє та реалізує про-
грами і завдання Євроклубу 

- розробляє зміни та допов-

нення до Статуту; 

- приймає рішення, що стосу-

ються діяльності Євроклубу у 

межах повноважень, визначе-
них Загальними зборами; 

- затверджує зразки  символі-

ки; 
- засідання Правління прово-

дяться по необхідності, але 

не рідше одного разу на три місяці, і вважа-
ються правомочними, якщо в них бере 

участь більше половини членів. Рішення 

приймаються відкритим голосуванням біль-
шістю голосів присутніх на засіданні. 

4.5 Президент Євроклубу (надалі Пре-

зидент): 
- представляє Євроклуб у стосунках з 

державними установами, об'єднаннями 

громадян, міжнародними організаціями та 
іншими організаціями; 

- здійснює загальне керівництво Єврок-

лубом. 
 

5. Припинення діяльності Євроклубу. 

5.1 Припинення діяльності Євроклубу 
може бути проведено шляхом реорганізації 

або ліквідації, якщо за це проголосувала 

більшість членів Євроклубу. 

СТАТУТ 

Молодіжної шкільної учнівської організації „Європейський погляд” 

ПРИЛУЦЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТ.№ 7 
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План роботи “Євроклубу” 
Напрямки діяльності Заходи 

1. Пошуковий 

1. Пошук, відбір, систематизація, узагальнення матеріалів про країни Європи 

1.1. Оформлення презентації на тему „віртуальна Європа” 

1.2. Оформлення презентації на тему „велика Британія” 

1.3. Оформлення презентації на тему „Італія” 

1.4. Оформлення презентації на тему „Німеччина” 

2. Пошуки партнерів, налагодження з ними стосунків 

2. Інформаційний 

1. Інформування місцевої та шкільної громади через стінгазети, листівки, шкільну газету, місцеву пресу на 

європейську тематику 

2. Відкриття та підтримка власної інтернет-сторінки 

3. Оформлення інформаційного стенду «Європейський погляд» 

4. Проведення лекцій, читань на європейську тематику для учнів школи 

5. Проведення заняття на тему „Європейський світ” для членів євроклубу 

6. Оформлення презентації на тему „Наш євроклуб” 

7. Підбір, систематизація матеріалів на тему: 

7.1. “Святкування Великодня у країнах світу” 

7.2. “Святкування різдва та нового року у країнах світу” 

7.3. “Україна – ЄС – Нато – ООН” 

7.4. “Прилуччина – мій рідний край” 

3. Туристичний 

1. Створення туристичних маршрутів по місту, району, переклад на англійську мову 

2. Молодіжний обмін з євроклубами України, Європи 

3. Здійснення екскурсій з метою вивчення історії, культури рідного краю, України 

4. Культурно-

естетичний 

1. Презентація на тему „День Святого Валентина у Європі” 
2. Участь у конкурсі творчих робіт для молоді на тематику толерантності, проведеного мережею центрів євро-

пейської інтеграції України за підтримки міжнародного фонду „Відродження” у партнерстві з бюро інформації 

ради Європи в Україні 

3. Участь у конкурсі „50 слів” 

4. Організація днів національної культури європейських країн 

5. Підготовка виставок на європейську тематику 

6. Конкурс на кращу стінгазету про ЄС, кращий малюнок святкування дня Європи 
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Більш детально про Євроклуб дивіться на www.evroclubpruluky.ucoz.ru 


