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1. Анна Ярославна – королева Франції





2. Українські землі і Велике князівство Литовське



3. Україна у складі Республіки обох націй (Речі Посполитої)





Історія спільних дій українських козаків та польсько-

литовських військ
1600 р. Битва під Буковом. Поляки, запорожці, молдавани, угорці проти

війська волоського господаря Міхая Мужнього.

1600-1602 рр. Інфляндська війна. Поляки, козаки проти шведів.

1604-1618 рр. Походи козаків з військом Речі Посполитої проти

Московського царства під час доби Смути в Московії.

1610 р. Битва під Клушином. Козаки на боці Речі Посполитої проти військ

Московського царства.

1620 р. Битва під Цецорою. Козаки на боці Речі Посполитої проти турків.

1620 р. Битва на Білій горі. Козаки на боці Речі Посполитої проти чехів та

угорців.

1621 р. Битва під Хотином. Козаки на боці Речі Посполитої проти турків.

1632-1634 рр. Участь козаків у Смоленській війні проти Московського

царства на боці Речі Посполитої.

1632-1635 рр. Участь козаків у польсько-турецькій війні на боці Речі

Посполитої проти турків і татар.

1634 р. Польсько-шведська війна. Бойові дії козацької ескадри на

Балтійському морі на боці Речі Посполитої.

1644 р. Битва під Охматовом. Козаки на боці Речі Посполитої проти татар.

1659 р. Конотопська битва. Армія гетьмана Івана Виговського в союзі з

татарами і поляками проти армії Московського царства.

1683 р. Битва під Віднем. Козаки на боці поляків, німців, австрійців проти

турків.

1683 р. Битва під Парканами. Козаки з поляками проти турків.

1683 р. Похід козаків під проводом гетьмана Степана Куницького в союзі з

поляками і молдаванами проти татар.

1684 р. Битва під Скалою і Студеницею. Козаки в союзі з поляками проти

татар.



4. Талер - європейська валюта на території України
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5. Українське бароко



6. Гетьман І. Мазепа та шведський король 

Карл ХІІ



7. Варшавський договір 1920 р. 

(Договір Петлюри – Пілсудського)



8. Взаємовідносини України і Європейського Союзу в 

наш час







Дякуємо за увагу!

Таким чином, можна констатувати, що взаємовідносини України та

європейських країн мають давню історію, протягом якої мали місце

спільні здобутки і втрати, дружба і ворожнеча, союзи і криваві війни.

Неупереджений погляд на історію цих стосунків виявляє просту річ:

український народ і народи Європи мають спільну історичну пам'ять.

Нині, на зламі тисячоліть, вимальовується нова цілісна історія Європи, без

давніх образ і стереотипів й її невід’ємною частиною є історія України. В

наш час все більш зрозумілим стає європейський вибір нашої держави,

єдність в утвердженні спільних цінностей. Україна, безперечно, є

європейською країною. Пам’ятаймо, що Європа починається не за

кордоном, а в серці кожного з нас.


