
 

Арт- клуб   «Львів – європейське місто» 
Керівник Арт – клубу «Львів – європейське місто»     Семененко О.Я.                          

 

Мета клубу:  Ознайомлення студентів з набутками української та світової культури 

минулого та сучасності, формування довершеного смаку та високої духовної культури.  

Основні цілі клубу: Сприяння процесам європейської інтеграції в Україні та промоції 

демократичних та загальнолюдських цінностей, спрямованих на виховання молоді, як 

громадян Об'єднаної Європи; сприяння розвитку культурних, наукових, ділових та 

гуманітарних зв'язків України з країнами Європейського Союзу; поширення серед 

української молоді інформації про ЄС допомога навчальним закладам в отриманні та 

поширенні інформації про ЄС; поширення у країнах-членах Європейського Союзу 

інформації про Україну, її історію, культуру, проблеми та досягнення.  

Форми діяльності клубу: надання консультаційної допомоги  студентам академії у пошуку і 

встановленню ділових контактів із іноземними партнерами; створення факультативів з 

вивчення спеціальних наук у навчальних закладах; допомога у проведенні науково-

дослідницьких робіт; проведення зустрічей, конференцій, наукових з'їздів, конгресів; 

організація та проведення зборів, конференцій за участю всіх Євроклубів України, з метою 

обміну досвідом, інформацією, обговорення актуальних проблем, вироблення спільної 

стратегії діяльності; просування наукових та культурних досягнень України та 

Європейського Союзу завдяки проведенню навчально-інформаційних програм. 

Форми роботи: тематичні культурологічні екскурсії, творчі зустрічі з діячами культури, 

мистецтва, медицини, відвідування театральних-концертних установ, випуск тематичних 

інформаційних бюлетенів, проведення  виховних заходів в  режимі  ОNLINE. 

Склад  Арт-Клубу «Львів – європейське місто» на 2022-23 н.р. 

Керівник клубу : Семененко О.Я. 

Президент клубу: Печерна Ксенія  (група ІІІ МС ф 1))активна, позитивна, творча. 

Заступники  клубу: Палашована Андріана (група ІІІ МС ф 1 );  Звір Оксана   (група ІІІ МС ф 

1 ) Бурко Вікторія (група І МС 11) щирі, милі i кмiтливі, до роботи не лiниві. 

Секретарі: Перженцева Юлія ( група ІІІ мс 21) ; Лико Єва (група ІІІ МС ф 1)  .Вони завжди 

тримають документи у порядку, i ще дуже допомагають  у творчому процесi, роблячи його 

швидшим i продуктивнiшим. 

Члени клубу: Самотіс Соломія, Глушок Олена, Гуцол Оксана, Щенсна Божена, Трач 

Констянтин,   (група ІІІ МС ф 1); Яремович Вікторія (група ІІІ АК ф 11); Бурко Вікторія (І 

МС 11); Волошин Юлія (група ІІ МС ф 1) - відповідають за поширення iнформацiї про наш 

євроклуб у соцiумi. Кушнір Катерина; Сямро Софія (група І мс 21) ; Капровська Юлія; Лин 

Юлія; Закревська Ольга- допомагають у пошуку допомоги для реалiзацiї наших чудових iдей 

i проектів з німецькими представниками. 

Завдання членів клубу: Палашована Андріана, Глушок Олена, Лико Єва, Печерна Ксенія, 

Самотіс Соломія, Юрочко Христина ( група  ІІІ мс ф 1); Ципко Таїсія, Мельник Христина 

(група ІІ МС ф 2); Зубань Марта, Бобик Анастасія (група ІІ МС ф 2)   полягає у тому, щоб 

оформляти iдеї, вносити креативні зміни, робити Арт-клуб яскравим i цiкавим для учасникiв 

евростар i оточуючих . 

Семотюк Софія (група ІІІ МС 11) допомагає утiлювати в електронному варiантi спiльну 

роботу. 



 

План роботи Арт – клубу 

«Львів – європейське місто» 

2022-2023 н.р. 

 

 

 

№ з.п Назва  заходу Місяць Відповідальний 

1. Обговорення та затвердження плану  

роботи Арт-клубу «Львів – європейське 

місто» на 2022-2023 н.р. 

2. Нові форми роботи Арт-клубу. 

3. Залучення студентів нового набору до 

активної участі в роботі Арт-клубу. 

 

 

Вересень 

26.08.2022р. 

Семененко О.Я. 

 

2.   Арт – клуб « Львів – європейське 

місто». Тема: «Львовом гуляю його наче 

казку читаю». 

Вересень 

28.09.2022р. 

Семененко О.Я. 

Кушнір Катерина 

Сямро Софія  

3. Інформація щодо участі студентів 

академії  в україно-німецькому проекті 

«Навчання, стажування та робота 

медичного персоналу в Німеччині» (Ost 

West Medpersonal . Dresden.). 

1.Сформувати групу студентів для 

вивчення німецької мови рівень А 1. 

 

Презентація в режимі  ОNLINE. 

 Тема:» Львів –європейське місто», 

 «Люблю тебе, мій Львове». 

 

Жовтень 

05.10.2022р. 

 

 Семененко О.Я. 

 

 

 

 

 

Палашована 

Андріана, Глушок 

Олена, Лико 

Єва,Печерна Ксенія. 

4. Оскільки, 9 листопада 1995 року 
відбулася урочиста церемонія вступу 
України до Ради Європи, щорічно у 
цей день представники клубу  
проводять свято “День Європи у 
моїй академії” у вигляді 
інформаційної доріжки”. 
  
Режим  ОNLINE. Подорож   Львовом.  

Віртуальна екскурсія  містом  Лева  

Цікаві факти . Історія міста. Сучасний 

Львів багатоликий і різноманітний. 
Екскурсія у Львівський університет 

ім.Івана Франка. 

( Створення Львівського університету 

ім.Івана Франка) 

Листопад  

09.11.2022р. 

 

Ціздинь Вікторія 

(група ІІІ мс 12)   

Печерна Ксенія 

(група ІІІ мс ф 1)  

 

5. Надання інформації щодо 

працевлаштування студентів академії в  

організацію Загально-німецького 

об`єднання медичних сестер Правління 

Загально-німецького об`єднання 

Листопад 

16.12.2022р. 

Семененко О.Я. 

 

 

 

 



медичних сестер  Ліліаною Грицишин, 

яка працює керівником «Центру 

європейських проектів» при земельному 

уряді Тюрінгії та є членом Правління 

Тюрінгійської Агенції Європейських 

програм, член Загально-німецького об` 

єднання медичних сестер. Підписання 

рамкової угоди про співпрацю  із 

Тюрінгійською Агенцією Європейських 

Програм (ТАЄП). 

Презентація в режимі  ОNLINE. 

 « Культові споруди Шевченківського 

гаю». У м. Львові 

Презентації  членів арт-клубу до теми: 

«Територіальний розвиток Львова», « 

Навколо Площі ринок», «Краківське 

передмістя», «Галицьке передмістя», 

«Патриції, міщани та духовенство». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капровська Юлія  

Зубань Марта  

Ципко Таїсія 

Мельник Христина 

(група ІІ МС Ф 2) 

6. Презентації  членів арт-клубу до теми: 

  « Моровиці, лікарні та шпиталі», « 

Історія львівського трамваю»,» Освіта 

та наука». 

Лютий 

15.02.2023р. 

Ригель Анна 

Конська Юлія 

(група І мс 21)    

8. Презентація « Львівська Ратуша». 

«Вірменський собор- одна з 

найцінніших пам´яток архітектури 

Львова». 

Березень 

15.03.2023р. 

Самотіс Соломія, 

Юрочко Христина 

(група ІІІ мс ф 1) 

9. Дискурс членів арт-клубу до тем:  

«Географічні та культурні кордони 

Європи»; «Інституції Євросоюзу та їхня 

роль у прийнятті рішень»; 

Квітень 

05.04.2023р. 

Волошин Юлія 

(група ІІ МС Ф 1)    

Конська Юлія  

(група І МС 21) 

 

10. Віртуальна подорож до Німеччини. Травень 

12.05.2023р. 

 

Конська Юлія 

Лин Юлія 

Закревська Ольга 

(група І МС 21) 

11.  Похід у філармонію. Травень  

10.05.2023р. 

 

  

 

Керівник Арт – клубу Львів – європейське місто  

Семененко О.Я.                          _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


