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Європа – це історія, географія,
культура, свобода, але це ще
й вірність своєму слову –
Тімоті Ґартон Еш

Любий друже!
2020 рік оголошено Роком Європи в
Україні.
З пропозицією офіційного
проведення Року Європи в Україні до
Президента
України
звернулась
Громадська організація ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ВИБІР, яка з 1996 року професійно займається
європейською інтеграцією України. Україна завжди
належала до європейського минулого, теперішнього, і без
неї немає впевненого майбутнього Європи.
Офіційний хаштег Року Європи в Україні 2020 –
#EU2030UA.
Європа, Європа, Європа… Здається, неначе таке
просте слово, а скільки в ньому незрозумілого,
непізнаного. Думаю, всі хотіли б дізнатися: що таке
Європа?
Європа названа за ім'ям героїні
давньогрецької
міфології
Європи,
фінікійської царівни, яку викрав Зевс і відвіз
на Крит.
"Україна
—
серце
Європи"...
Географічний центр Європи знаходиться на
Закарпатті. На території села Ділове біля
дороги, що з’єднує Мукачево і Рогатин
встановлено двометровий кам’яний знак з написом, що у
перекладі з латини: «Це постійне, точне вічне місце,
визначене спеціальним апаратом, виготовленим в АвстроУгорщині, в Європейській системі широт і довгот. 1887».

Більше інформації на цю тему
дивись на ресурсах:

https://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/13831_geogra
phical-centre-of-europe.htm Географічний центр Європи,
Закарпатська – фото, опис, адреса
https://zaxid.net/geografichniy_tsentr_yevropi__selo_di
love_n1374223 Географічний центр Європи – село Ділове
https://doba.ua/ukr/blog/geografichni-golovolomki-denaspravdi-znahoditsya-centr-yevropi.html
Географічні
головоломки: де насправді знаходиться центр Європи
Людина почала заселяти Європу з давніх часів.
Відомо, що предки сучасних європейців багато тисячоліть
тому вже займалися мисливством і землеробством, хоча й
жили у печерах. Здавна Європа була осередком
розвинутої цивілізації. Нині у Європі проживає близько
700 млн. чол. Населення континенту належить до
європеоїдної раси.
https://geoknigi.com/book_view.php?id=336
Населення Європи. Держави
https://dovidnyk.in.ua/documents/plonas Населення та
площа країн Європи
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-urokunaselennya-vropi-122851.html Презентація до уроку
"Населення Європи"
На території Європи розташовані
49 незалежних держав та 8 залежних
територій, що належать 4 державам.
Крім того ще 2 країни (Вірменія та
Кіпр) не мають європейської території,
однак, їх також геополітично відносять
до Європи.
https://sites.google.com/site/krainueuropu/
Скільки
країн у Європі?

http://merkator.org.ua/dovidnyk/krajiny-jevropy/
Країни Європи (таблиця) | MERKATOR
http://www.geograf.com.ua/europe Країни Європи Geograf.com.ua
https://geografiamozil2.jimdo.com/%D0%B3%D0%BE
%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D1%94
%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D1%96%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%
D0%B0/ Сучасна політична карта Європи
У Європі стільки чудових, цікавих
та захоплюючих
місць, які важко
оминути! Вони привертають увагу
багатьох туристів…
https://tripmydream.ua/media/podborki/samyeinteresnye-mesta-v-evrope Найцікавіші місця в Європі Добірки – TripMyDream
https://tripmydream.ua/media/podborki/10-interesnyhgorodov-evropy-o-kotoryh-esche-ne-proznali-turisty
10
цікавих міст Європи, про які ще не дізналися туристи ...
https://andy-travelua.livejournal.com/389517.html
ТОП-60 улюблених європейських куточків: andy_travelua
https://www.moyaeuropa.com.ua/ Моя Європа Подорожі, цікаві місця, карти, віртуальні тури
http://conciergegroup.org/ukr/top-10najc%D1%96kav%D1%96sh%D1%96-m%D1%96scyaevropi/ ТОП 10: найцікавіші МІСЦЯ ЄВРОПИ
http://vsviti.com.ua/bestphoto/58391 15 міст Європи,
відвідати які вам ніколи не спадало на думку
https://travel.tochka.net/ua/8830-top-10dostoprimechatelnostey-evropy-kotorye-stoitposetit/ ТОП-10 пам'яток Європи, які варто
відвідати
Замки Європи завжди притягували

до себе інтерес та увагу туристів своєю величністю і
загадковою аурою. Опинившись у замку, ми починаємо
уявляти лицарські турніри, які проходили в минулі часи,
урочисті прийоми, які влаштовували господарі замку.
Один тільки факт, що ці будівлі вистояли в часи війн і стихійних лих, приголомшує.
http://vsviti.com.ua/makepeaple/45297 20 найбільш
вражаючих замків Європи (фото)
https://travel.tochka.net/ua/6928-samye-krasivyezamki-evropy-nazad-v-proshloe/
Найкрасивіші
замки
Європи: назад у минуле
http://tourlib.net/statti_ukr/zamky-evropy.htm
Середньовічні замки Європи
https://tsn.ua/tourism/10-starovinnih-zamkiv-gotelivyevropi-dlya-korolivskogo-vidpochinku-1030015.html
10
РОЗКІШНИХ ЗАМКІВ-ГОТЕЛІВ ЄВРОПИ, ДЕ МОЖНА
ВІДЧУТИ СЕБЕ МОНАРХОМ
https://life.pravda.com.ua/travel/2011/07/12/81526/
Десять найказковіших замків Європи
https://www.dw.com/uk/%D1%81%D1%82%D0%B0
%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD
%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8/g
-36181974 Стародавні замки Європи
https://lifeglobe.net/entry/5145 Знаменитые замки
Европы
Абсолютно кожна країна світу
красива по-своєму, сповнена пам’яток і
популярних туристичних місць. Європа
— особливо багата цими “туристичними
радощами”, так як в кожній державі є

архітектурні шедеври з тисячолітньої історією, чия
таємнича поява на землі досі не розгадана.
https://clout.com.ua/pamyatky-yevropy.html Пам’ятки
Європи
https://travel.tochka.net/ua/8830-top-10dostoprimechatelnostey-evropy-kotorye-stoit-posetit/ ТОП-10
пам'яток Європи, які варто відвідати
https://maximum.fm/najpopulyarnishi-pamyatkiyevropi-v-instagram_n126282 Найпопулярніші пам'ятки
Європи в Instagram
http://vsviti.com.ua/places/65975 ТОП-10 пам’яток
Європи, які варто відвідати
https://proukrtravel.ru/cikavi-miscja/840-krashhi-pamjatki-evropi.html Найкращі пам`ятки європи - топ 15 proUkrTravel.ru
Європу вважають культурною
столицею світу. Найбільш яскраво це
виражено у музеях, які популяризують
великі міста. Ви у пошуках цікавих
витворів мистецтва та захоплюючих
історій?А можливо ви просто хочете
поблукати
ошатними
та
ефектно
оздобленими
коридорами музеїв Європи?..
http://veterdoit.com/6-vidomykh-muzeiv-yevropyvartykh-vashoi-uvahy/ 6 відомих музеїв Європи, вартих
вашої уваги
https://prostovisa.com/ua/blog/education/muzei-evropi/
Музеї Європи, в яких варто побувати
https://nachasi.com/2017/09/21/10-muzeyiv-yevropy/
10 музеїв Європи: від української писанки до горщика
Наполеона
https://24tv.ua/lifestyle/top_5_krashhih_muzeyiv_yevro
pi_z_absolyutno_bezkoshtovnim_vhodom_zahoplivi_foto_n1

154869 Топ-5 кращих музеїв Європи з абсолютно
безкоштовним входом: захопливі фото
https://theoutlook.com.ua/article/5773/kudi-sxoditipyat-najtsikavishix-muzejv-suchasnogo-mistetstva-vropi.html
Куди сходити? П'ять найцікавіших музеїв сучасного
мистецтва Європи
Чемпіонат Європи з футболу
2020 року, або скорочено Євро2020, — 16-й чемпіонат Європи з
футболу, який пройде з 12 червня
по 12 липня 2020 року. Турнір
відбудеться в 12 різних містах 12-и країн Європи.
https://football24.ua/zherebkuvannya_yevro_2020_ukra
yina_ta_inshi_zbirni_vzhe_znayut_kolo_supernikiv__u_nas_
vuzkiy_vibir_u_ronaldu_grupa_smerti_n570287/
Жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні вже
знають коло суперників
https://tsn.ua/prosport/kvalifikaciya-yevro-2020-htomozhe-viyti-u-finalniy-turnir-v-zaklyuchnomu-turi1444626.html Відбір на Євро-2020. Хто може вийти у
фінальний турнір в заключному турі
Конфедерація
європейських
держав
і
потенційна
наддержава
майбутнього — ЄС на слуху в Україні та
по всьому світу. Відомий усім прапор із
зірками, валюта євро і шенгенська віза...
Чи є в цьому щось невідоме українцю? Добірка цікавих
сайтів — для тих, хто бажає знати про Європейську унію
більше.
http://tut-cikavo.com/krajini/yevropa/867-tsikavi-faktipro-evropejskij-soyuz Цікаві факти про Європейський
Союз

https://www.youtube.com/watch?v=pr_zmkwLaHM
Приєднуйся до європейців! Знаєш, чому це круто?
https://people.in.ua/2017/05/news/10-tsikavih-faktivpro-yevrosoyuz/ 10 цікавих фактів про Євросоюз
http://www.5ks.pp.ua/2015/09/10.html 10 цікавих
фактів про ЄС, яких ви, можливо, не знали
Європа – це не тільки територія. Європа – це
європейські цінності! Це те головне, що об’єднує всіх
людей незалежно від раси, матеріального становища,
віри, національності. Це об`єднання, гуртування людей
між собою. Європейський союз — це те унікальне
об`єднання країн Європи, яке має майбутнє і через багато
років. І в якому має бути наша країна.
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