
ІНТЕРАКТИВНИЙ ЗАХІД  ДЛЯ

ДІТЕЙ 14-16 років

«Брейн-ринг»

від Представництва ЄС в Україні



Ця подія – це публічний захід

Відео та фото, що будуть зняті під час заходу, можуть
використовуватись Представництвом ЄС та Європейською
Службою Зовнішньої Діяльності (ЄСЗД) з комунікаційною
метою на нашому веб-сайті, у соціальних мережах та
публікаціях про подію.



ПРАВИЛА

УЧАСНИКИ. Учасниками брейн-рингу можуть бути школярі.
Команда складається з шести гравців. Команду очолює 

обраний з числа гравців капітан.

ЖУРІ. Для проведення правового Брейн-рингу 
утворюється Журі - 3-5 осіб.

Брейн-ринг обслуговує ВЕДУЧИЙ, який здійснює 
безпосереднє суддівство Брейн-рингу, СЕКУНДАНТ І 

ПОМІЧНИКИ



ПРАВИЛА
Команди обирають назву 

Команди обирають капітана



ПРАВИЛА

БРЕЙН – РИНГ ПРОХОДИТЬ У ТРИ ТУРИ:
ДВА відбіркових (перший грають всі команди, другий по дві команди)

ТА ФІНАЛЬНИЙ з двома командами, які перемогли у перших двох турах. 

Перед початком другого туру ведучий та його помічники проводять 
жеребкування за участю капітанів команд для визначення суперників 

для проведення відбіркових турів. 

Команди займають ігрові місця за вказівкою ведучого.



ПРАВИЛА

ГРА СКЛАДАЄТЬСЯ З ЧОТИРЬОХ РАУНДІВ.

ПЕРШИЙ РАУНД - одночасно грають 5 команд
10 запитань. 1 запитання - 1 бал. Та команда, яка набрала менше балів вибуває з гри. 

Переможці – 4 команди - через жеребкування діляться на дві групи по дві команди.

ДРУГИЙ РАУНД. Складається з 2 етапів, коли грають одночасно по дві команди. 
10 запитань. 1 запитання - 1 бал. Та команда, яка набрала менше балів вибуває з гри. 

Залишаються по одній команді з двох груп.

ТРЕТІЙ РАУНД. Грають переможці, дві команди разом.
10 запитань. 1 запитання - 1 бал. Та команда, яка набрала більше балів – переможець.



ПРАВИЛА

ЗАВДАННЯ ГРАВЦІВ - надати правильну 
відповідь на запитання, поставлене ведучим 

раніше за команду суперника. 

За це команда отримує один ігровий бал. 

ЧАС НА РОЗМІРКУВАННЯ - НЕ БІЛЬШЕ 60 
СЕКУНД.



ПРАВИЛА

Моментом початку гри вважаються слова 
ведучого "УВАГА, ПЕРШЕ ЗАПИТАННЯ". 

Після того, коли буде оголошено запитання 
Ведучий каже «ЧАС ПІШОВ». Починається відлік 

часу.  

Моментом закінчення слова: "ГРУ ЗАКІНЧЕНО".



ПРАВИЛА

Після початку відліку часу (слова ведучого «Час пішов») БУДЬ-ЯКА 
З КОМАНД МАЄ ПРАВО НАТИСКАННЯМ КНОПКИ ЗУПИНИТИ ВІДЛІК 

ЧАСУ І ДАТИ ВІДПОВІДЬ. КОМАНДА, ЩО НАТИСНУЛА НА КНОПКУ ДО 
ПОЧАТКУ ВІДЛІКУ (НА ПЕРШОМУ СЛОВІ ПИТАННЯ), 

ПОЗБАВЛЯЄТЬСЯ ПРАВА НА ВІДПОВІДЬ (ФАЛЬСТАРТ). ФАЛЬСТАРТ 
ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ВИНЯТКОВО ВЕДУЧИМ. 

ПІСЛЯ НАТИСКАННЯ КНОПКИ КОМАНДА ПОВИННА ПРИПИНИТИ 
ОБГОВОРЕННЯ. ВІДПОВІДЬ від імені команди МОЖЕ ДАВАТИ ЛИШЕ 

ОДИН ГРАВЕЦЬ, ВКАЗАНИЙ КАПІТАНОМ КОМАНДИ. У випадку 
порушення цих умов команда втрачає право на відповідь. 



ПРАВИЛА

Відповідь вважається неправильною, якщо:

відповідь не розкриває суть питання, не є конкретною ;

форма відповіді не відповідає формі питання;

команда дала два чи більше варіанти відповіді;

у відповіді допущені грубі помилки (неправильно названі імена, 
прізвища, назви, дати, спосіб дії тощо), що спотворюють чи 

змінюють суть відповіді



ПРОБНИЙ РАУНД



Питання

В які країни Європи українцям все ще 
потрібно оформлювати візи навіть для 

короткострокових поїздок?
А. Албанія та Сербія

Б. Великобританія та Ірландія

В. Швейцарія та Норвегія

Г. Мальта та Люксембург



Відповідь

Після запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для українців у червні 2011 
року, залишилось лише 2 країни Європи до яких українцям потрібно оформлювати візи для 
короткострокових поїздок – це Великобританія та Ірландія. Європейські країни, які не входять 
до ЄС, як то Албанія, Сербія і Македонія вже досить давно мають безвізовий режим з 
Україною.

Великобританія та Ірландія



Питання

Який європейський політик долучився до 
Нормандської четвірки лише у 2017 році?

А. Ангела Меркель

Б. Франсуа Олланд

В. Петро Порошенко

Г. Емануель Макрон



Відповідь

Зустрічі представників Німеччини, Франції, України та Росії в «Нормандському форматі» 
спрямовані на мирне врегулювання на Донбасі. На переговорах «Нормандської четвірки» 
було погоджено тексти «Мінських угод». У 2017 році до «Нормандської четвірки» приєднався 
новообраний президент Франції Емануель Макрон. 

Емануель Макрон



РАУНД 1



Питання №1

Яку Нобелевську Премію у 2012 році
отримав Європейський Союз?



Відповідь

Нобелевська Премія Миру щорічно вручається за волею винахідника Альфреда Нобеля тим, 
хто : «Зробить найбільший, або найкращий внесок в дружні стосунки між націями, в 
скасування, або скорочення армій, що існують, та в проведення, або агітацію мирних з'їздів». 
У 2012 році Європейський Союзу був нагороджений всесвітньовідомою премією за свою 
діяльність направлену на підтримку миру, демократії та захист прав людини протягом більше
ніж шести десятиліть. 

Нобелевську Премію Миру



Питання №2

В якій країні ЄС можна проголосувати на 
виборах та отримати усі державні послуги

через інтернет?



Відповідь

Естонія є лідером ЄС у сфері застосування цифрових технологій. Завдяки цифровій картці, 
кожен естонець отримує з ноутбука чи смартфона доступ до всіх без винятку державних
послуг.  А перші е-вибори відбулися в Естонії ще у 2005 році.

Естонія



Питання №3

З якого віку українські громадяни можуть
оформити закордонний біометричний

паспорт?



Відповідь

Українські громадяни можуть з народження оформлювати закордонні біометричні паспорти
для подорожування та, зокрема, користування безвізовим режимом з ЄС. Закордонні
паспорти для дітей видають там же, де і для дорослих, але у правилах їхнього оформлення є 
кілька важливих відмінностей. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон дітям від
народження і до 16 років оформлюється строком на 4 роки. Після 16 років видаються
паспорти з повним терміном дії – на 10 років.

З народження



Питання №4

Жителям якої європейської країні ми 
завдячуємо таким винаходам, як швидка

допомога, калькулятор, повітряна куля, кіно, 
мультфільми, фотографія та акваланг?



Відповідь

Кіно та мультфільми, як і інші винаходи відомих французів тісно увійшли у наше повсякденне
життя. Швидка допомога була винайдена головним хірургом армії Наполеона, Жаном-
Домініком Ларреєм. Перший механічний калькулятор створив французький математик, фізик
та філософ Блез Паскаль. Повітряну кулю винайшли брати Монгольф’є, а кінематограф –
брати Люм’єр. Еміль Рено запатентував перший мультиплікаційний прилад. Французький
художник Нісефор Ньєпс став автором першої фотографії, а акваланг був винайдений
французьким дослідником Жаком Івом Кусто.

Франція



Питання №5

Посади цих відомих європейських
політиків:



Відповідь

Найдовше на своїй посаді перебуває Ребекка Гармс, яка стала депутаткою Європейського Парламенту у 
2004 році. Окрім того Гармс очолює делегацію Парламентської асамблеї Euronest, яка серед іншого
займається питаннями України. Президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер та Висока
представниця ЄС і Віце-президентка Єврокомісії Федеріка Моґеріні зайняли свої посади у 2014 році, а 
Антоніо Таяні очолив Європейський Парламент з січня 2017 року.

Антоніо Таяні, Жан-Клод Юнкер, Федеріка Моґеріні, Ребекка Гармс, 

Президент Європарламенту Президент Єврокомісії Висока представниця ЄС депутатка

та Віце-президентка ЄК                        Європарламенту



Питання №6

Як називається європейська інституція,  
яка разом з Європейським Парламентом 
розглядає та ухвалює законодавчі акти?



Відповідь

Європейський Парламент нарівні з Радою ЄС є  рівноправними європейськими
законодавчими органами, які відповідають за ухвалення європейських законів (директив, 
постанов, рішень) та бюджету. 

Рада ЄС



Питання №7

Яка з європейських інституцій засідає та має
робочі місця у трьох європейських містах?



Відповідь

Європейський Парламент має три робочих місця: у Страсбурзі (Франція), Люксембурзі та 
Брюсселі (Бельгія). У Страсбурзі та Брюсселі щорічно євродепутати проводять засідань, а у 
Люксембурзі знаходиться Генеральний секретаріат Європарламенту.

Європейський Парламент



Питання №8

Хто обирає депутатів до Європейського
Парламенту? Та як проходять вибори?



Відповідь

Депутатів Європейського Парламенту обирають на загальних та вільних виборах громадян
ЄС з усіх 28-ми країн-членів. Вибори 750 депутатів проходять кожні 5 років, наступні вибори
відбудуться у 2019 році.

Громадяни країн Євросоюзу



Питання №9

Чому День Європи в країнах
Європейського Союзу святкують 9 травня?



Відповідь

9 травня 1950 року французький міністр Роберт Шуман оприлюднив так званий «План 
Шумана» про необхдність співпраці у сфері виробництва сталі та вугілля задля попередження
нових воєн в Європі. План підтримали Бельгія, Німеччина, Франція, Італія, Люксембург та 
Нідерланди, які у 1951 році заснували Європейське Співтовариство з вугілля та сталі. Щорічно
9 травня громадяни країн ЄС святкують цей історичний момент, як «День Європи».

На честь дня, коли було
оприлюднено План Шумана у 1950 

році



Питання №10

Назвіть країни, яким належать наступні
прапори із зображенням скандинавського

хреста:



Відповідь

Скандинавський хрест, який символізує християнство, розміщений у різних комбінаціях на 
державних прапорах Данії, Швеції, Норвегії, Ісландії та Фінляндії. Окрім того, скандинавський
хрест присутній на прапорах міст та окремих народів фіно-угорської групи.

Данія Швеція Ісландії Норвегії



Питання Додаткове

Як звали українського фізика, професора і 
ректора Німецької вищої технічної школи в 

Празі, який здійснив вагомий вклад у 
вивчення Х-променів та розвиток медичної 

рентгенографії?
A. Борис Грабовський

Б. Сергій Корольов

В. Олександр Смакула

Г. Іван Пулюй



Відповідь

Іван Пулюй, український фізик, електротехнік і винахідник, походив з містечка Гримайлів на 
Тернопільщині. Після навчання у провідних університетах Європи, він очолив Німецьку вищу 
технічну школу в Празі та згодом став Державним радником з електротехніки Чехії і Моравії. 
Іван Пулюй провів фундаментальні дослідження щойно відкритих Вільгельмом Конрадом 
Рентгеном Х-променів. Окрім того, Пулюй відомий і як громадський діяч, який підтримував 
українську мову та культуру, зокрема, виступав за створення у Львові українського 
університету.  

Іван Пулюй



РАУНД 2



Питання №1

На території якої сучасної країни ЄС були
зібрані такі відомі казки, як «Білосніжка», 

«Хлопчик-мізинчик», «Вовк і семеро 
козенят»?



Відповідь

«Білосніжка», «Рапунцель», «Вовк і семеро козенят» , «Ганзель і Гретель», «Бременські музиканти», 
«Хлопчк-мізинчик» - все це відомі казки братів Грімм. Якоб та Вільгельм Грімм збирали свої казки на 
території німецьких земель. Окрім цього, брати Грімм відомі, як лінгвісти та одні із засновників
германської філології. 

Німеччина



Питання №2

Який відомий європейський художник став 
автором логотипу льодяників «Chupa-

Chups»?



Відповідь

Всесвітньо відомий іспанський художник Сальвадор Далі став автором не тільки сюрреалістичних картин, 
таких як «Постійність пам’яті» та «Сон, викликаний польотом бджоли навколо граната, за секунду до 
пробудження», а і логотипу «Chupa-Chups». Саме він запропонував розмістити назву цукерки на жовтій
квітці ромашки.

Сальвадор Далі



Питання №3

Місто, назва якого перекладається як 
«гавань торговців». Столицею якої

країни-члени ЄС є це місто?



Відповідь

Данія



Питання №4

Який відомий європейський політик був
удостоєний Нобелівської премія з 

літератури?



Відповідь

Нобелівська премія з літератури була вручена Вінстону Черчіллю у 1953 році «За високу майстерність
творів історичного та біографічного характеру, а також за блискуче ораторське мистецтво, за допомогою
якого відстоювались найвищі людські цінності». Черчіль є автором шеститомної праці «Друга світова
війна» і чотиритомної «Історії англомовних народів», а до політичної кар’єри працював журналістом.

Вінстон Черчілль



Питання №5

Яке місто на півдні України називають
«Українською Венецією»?



Відповідь

Вилкове знаходиться в Одеській області на дельті Дунаю. Місто набуло слави як «Українська Венеція» 
завдяки водним каналам, які слугують замість вулиць. Найпопулярнішим видом транспорту у Вилковому є 
місцеві "гондоли", з якими вправно справляються місцеві жителі.

Вилково



Питання №6

Цей вид транспорту вперше почав 
працювати у Лондоні у 1863 році. У 

Києві він почав діяти майже через 100 
років. Про який вид транспорту йде

мова?



Відповідь

Перша у світі підземна станція метро була відкрита у Лондоні. Невдовзі, метро почало працювати у 
багатьох європейських містах - Ліверпулі, Берліні, Будапешті, Афінах. Серед українських міст поїзд метро 
вперше почав здійснювати поїздки у 1960 році в Києві. А згодом, було відкрито Харківський та 
Дніпропетровський метрополітени. Зараз можна зі впевненістю сказати, що цей швидкий та екологічний
вид транспорту набув популярності по всьому світу.

Метро



Питання №7

У 19-му сторіччі гасову лампу називали
«віденською лампою» та «американською

лампою». А в якому місті вперше винайшли
цей освітлювальний пристрій?



Відповідь

Першу гасову лампу винайшли львівські аптекарі Ігнатій Лукасевич та Ян Зег. Саме тому одна з перших 
гасових ламп освітлювала вітрину аптеки «Під золотою зіркою» у Львові. Новий освітлювальний пристрій
набув популярності в Австрії, де його називали «віденська лампа». Згодом у Сполучених Штатах 
удосконалили пристрій та почали експортувати до Європи. Гасова лампа широко використовувалась у 
другій половині XIX століття, поки їй не прийшло на зміну електричне освітлення.

Львів



Питання №8

Об’єднайте країни та роки, коли вони 

подали заявки на членство до ЄС:

Туреччина, Албанія, Боснія і Герцеговина, 
Македонія, 

2016, 2004, 1987, 2009          



Відповідь

Потенційними кандидатами на розширення до ЄС є країни Західних Балкан і Туреччина. Переговори 
щодо членства в ЄС розпочато з Сербією, Туреччиною та Чорногорією. 

Албанія - 2009 рік

Боснія і Герцеговина - 2016 рік

Македонія - 2004 рік

Туреччина - 1987 рік



Питання №9

Що об’єднує українське село Круглий в 
Закарпатській області, містечка

Суховоля в Польщі та село Пурнушкес
у Литві?



Відповідь

Визначення географічного центру Європи залежить від методики обчислень, і тому пам’ятними знаками 
про знаходження географічного центру Європи можуть похвалитися в Україні, Польщі, Угорщині, 
Білорусі, Естонії та інших країнах Центральної та Східної Європи. Однак у Книгу рекордів Гіннеса
внесено координати поблизу литовського села Пурнушкес, яке знаходиться за 26 кілометрів від
Вільнюса. 

У цих населених пунктах за 
різними методиками 

знаходиться

географічний центр Європи



Питання №10

У цій острівній країні Європі не буває
комарів, а дітей можна називати лише у 
відповідності до спеціального списку. 

Про яку країну йде мова?



Відповідь

Мальовничий острів Ісландія порадує мандрівників незвичними пейзажами, льодовиками, вулканами і 
багатою культурою. Цікавим є той факт, що ісландці не потерпають від комарів. Через погодні умови на 
острові, комарі не дають потомство. Ще один незвичайний факт щодо Ісландії стосується офіційного
списку імен, якими можуть називати дітей. Якщо батькам хочеться назвати дитину іменем, яке відсутнє у 
списку, їм доводиться отримувати спеціальний дозвіл.

Ісландія



Питання Додаткове

Яким винаходом українець Йосип 
Тимченко у 1983 році випередив відомих 

братів Люм’єр?
Повітряна куля

Телефон

Калькулятор

Кінескоп



Відповідь

За два роки до сенсаційної презентації перших короткометражних фільмів братів Люм’єр у Парижі, Йосип 
Тимченко в Одесі продемонстрував публіці два фільми зняті нововинайденим «кінескопом». На жаль, 
винахід Тимченка не був запатентований та не набув популярності, тому батьками кінематографу 
вважаються саме Луї та Огюст Люм’єри.

Кінескоп



РАУНД 3



Питання №1

Європа – це не лише назва континенту, а і 
назва супутника однієї із планет Сонячної

системи. Якої саме?



Відповідь

Європа, супутник Юпітера, була відкрита Галілео Галілеєм у 1610 році. Поверхня Європи складається з 
льоду. За однією з наукових гіпотез під льодом розташовується водяний океан. На підтвердження цього
факту, у 2017 році NASA представило знімки Європи, зроблені космічним телескопом Хаббл, які
підтверджують, що на поверхні супутника є діючі гейзери. У 2020-х роках NASA і Європейське космічне
агентство запланували місії до Європи задля вивчення імовірності існування на Європі мікроскопічних
живих організмів.

Юпітер



Питання №2

Який польський політик зараз 
займає одну з найвпливовіших

позицій в інституції ЄС? 



Відповідь

Дональд Туск очолює Європейську Раду з 2014 року. Відомий польський політик неодноразово
висловлював підтримку проведенню реформ в Україні та визнавав необхідність продовження санкцій ЄС 
для Росії.

Дональд Туск



Питання №3

Що у 1910 році відкрив французький хімік
Ежен Демарсе?



Відповідь

Французький хімік Ежен Демарсе працював з так званою «самарієвою землею», що у 1901 році після
детального аналізу спектроскопічних ліній дозволило йому відкрити новий елемент Європій. Демарсе був
колегою подружжя Кюрі та допоміг привести докази наявності нового елемента радію в уранових
відходах. Європіум входить до групи рідкісноземельних елементів, його застосовують у виробництві
атомної техніки.

Хімічний елемент Європій



Питання №4

Як звали культового безіменного
монстра, створений ангілйською

письменницею Мері Шеллі? Цей монстр 
зараз нам відомий за ім’ям його

доктора-творця.



Відповідь

Талановита ангілйська письменниця Мері Шеллі створила свій найвідоміший роман «Франкенштейн або
Сучасний Прометей», коли їй було всього 18 років. Образ монстра, якого створив Віктор Франкенштейн, 
став культовим та зазнав багато інтерпретацій у літературі та кіно.

Франкенштейн



Питання №5

Скільки приблизно людей проживає в 
Європейському Союзі?



Відповідь

У 28-ми країнах Європейського Союзу проживає близько пів мільярда жителів. Від кількості
жителів кожної країни прямо залежить кількість депутатів Європарламенту. Так, наприклад, 
Німеччина представлена у Європарламенті 96 депутатами, а Естонію, Мальту, Кіпр та 
Люксембург представляють по шість депутатів.

500 млн



Питання №6

Ця жінка є доктором наук у галузі хімії, 
але більшість знає її як політикиню, яка 

чотири рази поспіль була обрана на 
найвищу посаду в одній з країн Європи. 

Про кого йде мова?



Відповідь

У березні 2018 року Ангела Меркель, лідерка Християнсько-Демократичного Союзу, була
обрана Парламентом Німеччини на пост федерального канцлера. Вона є першою жінкою, яка 
зайняла цю високу посаду в Німеччині і при цьому змогла втримати її на четвертий термін
поспіль. Цікавим є той факт, що до початку своєї політичної кар’єри, Меркель захистила
дисертацію на тему квантової хімії та стала доктором наук.

Ангела Меркель



Питання №7

Розставте країни за часом приєднання до 
Європейських співтовариств: від першої до 

останньої:

Данія, Греція, Португалія, Бельгія, Хорватія, 
Польща



Відповідь

Протягом історії ЄС відбулось шість хвиль розширення і наразі налічується 28 країн-членів
ЄС. Останньою до ЄС у 2013 році приєдналась Хорватія.

1. Бельгія

2. Данія

3. Греція

4. Португалія

5. Польща

6. Хорватія



Питання №8

В якому місті знаходиться найвище
оглядове колесо в Європі?



Відповідь

«Лондонське Око» вважається найвищим оглядовим колесом в Європі. Повний оберт колеса, що досягає
висоти 135 метрів займе 30 хвилин. Цікаво, що кожна з 32 кабінок «Ока» символізує відповідне
передмістя Лондона.

Лондон



Питання №9

Який відомий французький письменник
взяв шлюб перед церковю в Бердичеві

Житомирської області? 



Відповідь

Місто Бердичів Житомирської області славиться не тільки величним костьолом святої Варвари, а і тим що
у 1850 році в цьому костьолі обвінчалися Оноре де Бальзак та його кохана Евеліна Ганська. У 2011 році в 
Бердичеві, було відкрито пам'ятник письменнику, відомому за серію романів «Людська комедія».

Оноре де Бальзак



Питання №10

З якою метою у 1985 році було підписано
Шенгенська Угода?



Відповідь

У 1985 році в місті Шенген (Люксембург) політики з країн Європейського Співтовариства ухвалили 
Шенгенську Угоду, яка передбачала поступове скасування паспортного та митного контролю між членами 
Європейського Співтовариства. Завдяки дії цієї Угоди громадяни більшості країн ЄС та тих  країн, що 
також належать до Шенгенської зони можуть пересуватися без необхідності проходити контроль. 

Поступове скасування
паспортного та митного
контролю між членами 

Європейського Співтовариства



Питання Додаткове

У якій сфері працював та став відомим 
уродженець Львова, Людвіг фон Мізес? 

А. Економіка

Б. Філософія

В. Психологія

Г. Біологія



Відповідь

Людвіг фон Мізес, один із засновників Австрійської економічної школи, народився у Львові. Відомий 
економіст стояв у витоків неолібералізму . Він сповідував ідеї вільного ринку та критикував планово-
централізовану економіку притаманну соціалізму. Учень Мізеса та послідовник Австрійської економічної 
школи Фрідріх Гайєк став лауреатом Нобелівської премії з економіки 1974 року.

Економіка



РАУНД 4



Питання №1

Який європейський футболіст цілих п’ять 
разів отримував

найпрестижнішу футбольну премію 
«Золотий м’яч»?



Відповідь

Португалець Кріштіану Роналду, що грає за «Реал» є п’ятикратним володарем премії «Золотий м’яч». 
Конкуренцію йому складає аргентинець Ліонель Мессі, який також отримув цю престижну нагороду 5 
разів.

Кріштіану Роналду



Питання №2

Скільки підписів громадян ЄС необхідно
зібрати для того аби спонукати

Європейську Комісію розробити
законопроект?



Відповідь

Мільйон громадян із кількох країн-членів можуть зібрати підписи й закликати Єврокомісію підготувати 
законопроект з окремого питання. Найчастіше, Єврокомісія сама ініціює законодавчий процес шляхом 
подання пропозицій. Також часто Єврокомісію закликають розробити проект закону, наприклад через 
Європейський Парламент. 

Один мільйон



Питання №3

В якому європейському місті створено 
цілий острів музеїв?



Відповідь

Музейний острів у Берліні на річці Шпрее об’єднує знамениті берлінські музеї з унікальними історичними 
експонатами та витворами мистецтва зі всього світу. Ансамбль Пергамського Музею, Музею Боде, Старої 
національної галереї, Нового і Старого музеїв внесено до світової спадщини ЮНЕСКО.

В Берліні



Питання №4

Ця річка протікає через чотири
європейські столиці та впадає в Чорне
море в Україні. Про яку річку йде мова?



Відповідь

Дунай - друга за величиною річка Європи, яка протікає через Відень (Австрія), Белград (Сербія) , 
Будапешт (Угорщина) та Братиславу (Словаччина). Загалом Дунай протікає територією 10-ти країн 
Європи, та впадає в Чорне море в Україні та Румунії.

Річка Дунай



Питання №5

В якій з країн Євросоюзу навчається

найбільше іноземних студентів? 



Відповідь

У вищих навчальних закладах Німеччини найбільше студентів з інших країн ЄС. Другою та третьою 
країнами за популярністю серед іноземних студентів були Франція та Італія. Зокрема, в цих країнах 
отримували освіту сумарно третина усіх іноземних студентів.

В Німеччині



Питання №6

Яка українська область межує з країною
ЄС, але немає жодного пропускного 

пункту на кордоні?



Відповідь

Івано-Франківська область межує на півдні з Румунією. Але через те, що кордон майже повністю
знаходиться у Карпатських горах, на території області немає жодного пропускного пункту.

Івано-Франківська



Питання №7

Яку новостворену посаду з 2016 року 
займає Іванна Клипуш-Цинцадзе ?



Відповідь

У 2016 році в Україні було створено посаду Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції України. Пріоритетними завданнями Віце-прем’єр-міністра є: забезпечити виконання Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС, усунути бар'єри на шляху допомоги, яку готова надати Україні Єврокомісія 
та держави-члени ЄС, а також максимально сприяти регіонам та українським виробникам у їх виході на 
ринки ЄС у співпраці з Міністерством економічного розвитку та торгівлі.

.

Віце-прем’єр-міністра з питань 
європейської та 

євроатлантичної інтеграції 
України



Питання №8

З яким європейським Лицарським
Орденом в України укладено

дипломатичні відносини?



Відповідь

Суверенний військовий Орден Госпітальєрів Святого Іоанна Єрусалимського, лицарів Родосу і Мальти, або 
Суверенний Мальтійський Орден було засновано у 1099 році. Наразі Орден знаходиться у Римі та 
вважається однією із найменших держав світу. У 2008 році було призначено першу Надзвичайну та 
Повноважну Послиню України при Мальтійському Ордені – Тетяну Іванівну Іжевську. Офіційним 
представництвом Ордену в Україні є Посольство Суверенного Мальтійського Ордену у Києві на чолі з 
Послом Антоніо Газзанті Пульєзе ді Котроне.

.

Мальтійський орден



Питання №9

Яке місце «де земля закінчується та море 
починається» символізує «закінчення» 

Європи?



Відповідь

Мис Рока на березі Атлантичного океану – це найбільш західна точка Португалії, що також є найзахіднішою 
точкою Європи та всієї Євразії. Місцем «де земля закінчується та море починається» назвав мис Рока 
португальський поет Луїс де Камоенс. Його слова зустрічають туристів на пам’ятнику, розташованому 
поряд з мисом. 

.

Мис Рока



Питання №10

Яка українська оперна співачка, ім’я якої 
носить один із оперних театрів України, 

довгий час була громадянкою Італії ? 
А. Анна Нетребко

Б. Соломія Крушельницька

В. Анжеліна Швачка

Г. Євгенія Мірошниченко



Відповідь

Соломія Крушельницька – всесвітньовідома українська оперна співачка, володарка звання «Вагнерівська
примадонна», довершена виконавиця образу «Мадам Батерфляй». Протягом довгого часу Соломія 
Крушельницька працювала та проживала в Італії. Зараз ім’я співачки носить Львівський оперний театр.

.

Соломія Крушельницька



Питання Додаткове

Якому відомому українцю-кавоману
присвячено пам’ятник у Львові та експонати 

кав’ярні-книгарні «Копальня кави»?

А. Іван Якобс

Б. Фома Ліптон

В Андрій Нестле

Г. Юрій Франц Кульчицький



Відповідь

Юрій Франц Кульчицький народився у селі Кульчиці, що знаходиться на території сучасної Львівської 
області. Опинившись в полоні в турецькому полоні він не тільки вивчив турецьку мову, а і звичай пити 
каву. Після звільнення з полону та героїчної допомоги польсько-австро-германським силам у бою з 
турецьким військом, Кульчицький отримав 300 трофейних мішків кави та почав популяризувати 
незвичайний для європейців напій. За однією з легенд, саме Юрій Франц Кульчицький став автором 
рецепту «Кави по-віденські». 

.

Юрій Франц Кульчицький
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