
Звіт у сфері міжнародного співробітництва  

 

За звітний період (01.01.2013 – 31.12.2013) виконано низку завдань: 

 

Забезпечено реалізацію: 

         - Державної програми співпраці із закордонними українцями на період 

до 2015 року.; 

         - Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 

2011-2014 рр.; 

         - Плану заходів щодо стимулювання міжрегіональної співпраці, 

кооперації та інтеграції; 

         - Плану заходів щодо інтеграції мігрантів в українське суспільство на 

2011-2015 роки. 

 

Укладено і підписано Угоди про співробітництво Департаментом освіти і 

науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації): 

01.11.2013 – з Комітетом з освіти Мінського міського виконавчого комітету 

(Білорусь); 

12.11.2013 – з Департаментом освіти міста Таллінна (Естонія) про 

співробітництво в сфері освіти; 

18.11.2013 – з Департаментом освіти, культури та спорту міста Вільнюса 

(Литовська Республіка). 

 

Забезпечено участь загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва у 

міжнародних програмах, проектах: 

 

Проект асоційованих шкіл «ЮНЕСКО» (35 загальноосвітніх навчальних 

закладів м. Києва: 

- 13.02.2013 – І міська науково-практична конференція «Навчання для 

майбутнього: вчитися та жити в інформаційному суспільстві»; 

- Випуск інформаційно-методичного альманаху «Галерея столичних 

асоційованих шкіл ЮНЕСКО: здобутки та перспективи»; 

- 9.04.2013 – прийом делегації школярів гімназії № 1 – школи ЮНЕСКО 

міського округу Кумертау Республіка Башкортостан  (Російська 

Федерація) (спеціалізована школа № 211); 

- 27.04.2013 –  Всеукраїнська екологічна конференція «День Землі – 

2013: твій хід, твоя дія» (гімназія № 191 ім. П.Г. Тичини). 

- 22-28.04.2013 – участь в освітньо-екологічній акції «Троянди для 

чарівних киянок»;    

- 18.05.2013 – Конференція старшокласників, присвячена Дню Європи в 

Україні, Дню Києва; 

- 29.10 – 02.11.2013 – ІІ Міжнародний форум асоціації шкіл міст-героїв 

держав СНД «Пам'ять – енергія вічності»; 

- 18.10.2013 – Угода про співробітництво між освітніми організаціями 

міста Києва (Україна) та освітніми організаціями міста Москви (Росія) 



– учасниками мережевої взаємодії в рамках програми Юнітвін/кафедри 

ЮНЕСКО та міжнародного проекту асоційовані школи ЮНЕСКО; 

- 10-16.11.2-13 – шкільні, районні акції з нагоди 60-річчя Проекту 

асоційованих шкіл ЮНЕСКО; 

- 15.11.2013 – Міжнародна конференція учасників E-Twinning «Бути 

європейцем у Євросоюзі: можливості та проблеми активної 

громадянської позиції» в гімназії № 191 ім. П. Г. Тичини; 

- 16-19.11.2013 – Міжнародний форум  «Сучасному навчальному закладу 

– культуру толерантності», присвячений  60-річчю проекту 

«Асоційовані школи ЮНЕСКО» (Ліцеї міжнародних відносин № 51); 

- 13.12.2013 – міська конференція «Крок до співпраці» (Коледж 

економіки, права та інформаційних технологій університету економіки 

та права «Крок»). 

 

Програма обміну майбутніх лідерів» FLEX, яка здійснюється  організацією 

Американські Ради з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS (12 навчальних 

закладів: СШ № 115, 211, 155, 34, 145, 89, СЗШ  № 318, 189, 170, гімназія ім. 

Драгоманова, гімназія № 48, Український гуманітарний ліцей, природничо-

науковий ліцей  № 145). 

Міжнародна програма «Німецький мовний диплом» DSD (Deutsches 

Sprachdiplom) (6 загальноосвітні навчальні заклади м. Києва:  СШ № 239, 53,   

14, 149, гімназії № 167, 191 імені П. Тичини). 

 

Програма отримання вищої освіти в Російській Федерації 

 За сприяння Департаменту освіти і науки, молоді та спорту  

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) у рамках міждержавної Угоди між Україною та Російською 

Федерацією  у 2013 студентка Київського національного університету театру, 

кіно і телебачення Гудзенко Я. М. отримала рекомендацію на навчання у 

Російській Федерації. 

 

Взято участь у міжнародних заходах: 

15-17.05.2013 - ХІ Конференція Міжнародного педагогічного клубу 

європейських столиць на тему «Досвід та перспективи формування 

європейського шкільного освітнього простору»; 

19-22.09.2013 – Дні Кракова в Києві; 

17-18.10.2013 – Дні освіти Києва в Москві; 

31.10-02.11.2013 – Дні освіти Києва в Мінську; 

30.10 – 02.11.2013 - ІІ Мінський молодіжний фестиваль педагогічних ідей та 

рішень (Республіка Білорусь); 

24.11.2013 – Урочистий прийом в Посольстві турецької Республіки в Україні; 

17-19.11.2013 – розширене засідання Правління Асоціації ректорів 

педагогічних університетів Європи у м. Вільнюсі. 

 

 



Здійснено організаційне забезпечення прийомів делегацій освітян у місті 

Києві: 

18-23.03.2013 – делегації освітян Румунії;                                                                                       

29.03-02.04.2013 – делегації освітян Турецької Республіки;                                                                

22-26.04.2013 – делегації освітян Королівства Норвегії.                                                                 

                                                        

Здійснено організаційне забезпечення відрядження делегацій освітян 

місті Києва: 

17-18.10.2013 – в Москву (Російська Федерація); 

31.10 – 2.11.2013 – в Мінськ (Білорусь); 

11-15.11.2013 – в Таллінн (Естонська Республіка); 

17-19.11.2013 – в Вільнюс (Литовська Республіка). 

 

Організовано та проведено: 

 

а) конкурси-фестивалі: 

16.04.2013 – Х загальноміський конкурс-фестиваль «Діалог держав: 

партнерство в освіті». 

 

б) зустрічі: 

13.11.2013 – з представниками Посольства Держави Ізраїль в Україні. 

 

г) наради: 
- щоквартальні наради з відповідальними за міжнародне співробітництво  

управлінь освіти районних у м. Києві державних адміністрацій; 

- 24.01.2013 – нарада з питань організації міжнародного співробітництва у 

сфері столичної освіти; 

- 05.06.2013 – нарада Координаційного центру ПАШ ЮНЕСКО; 

- 03.09.2013 – нарада з питань міжнародного та регіонального  

співробітництва у сфері столичної освіти.   

 

Забезпечено проведення в загальноосвітніх навчальних закладах міста 

Києва: 

Квітень - травень 2013 – святкування Дня Європи у м. Києві;  

23- 29.09. 2013 – Днів європейської спадщини;  

24.10.2013 – Міжнародний день ООН; 

07-11.10.2013 – Європейського тижня  місцевої демократії. 

 

Видано інформаційно-методичні альманахи: 

- «Галерея столичних асоційованих шкіл ЮНЕСКО: здобутки та 

перспективи»; 

- «Київ у міжнародному освітньому просторі: практико-ефективне 

партнерство». 

 

Розроблено:  

а) нормативні документи (накази): 

- «Про проведення Х загальноміського конкурсу-фестивалю «Діалог держав: 

партнерство в освіті»; 



- «Про стажування вчителів української мови та літератури з Румунії в 

Києві»; 

- «Про перебування делегації освітян м. Стамбул (Турецька Республіка) в м. 

Києві»; 

- «Про проведення ХІ Конференції Міжнародного педагогічного клубу 

європейських столиць у місті Києві, приуроченої до Дня Європи»; 

- «Про відрядження делегації працівників освіти м. Києва до м. Таллінна 

(Естонська Республіка)»; 

- Про участь працівників освіти м. Києва у ІІ Мінському молодіжному 

фестивалі педагогічних ідей та рішень (Республіка Білорусь); 

- Про відрядження делегації працівників освіти м. Києва до м. Мінська  

(Республіка Білорусь). 

 

Погоджено 101 виїзд дітей за кордон з метою навчання, обмінів, участі у 

мистецьких заходах, оздоровленні та відпочинку. 

 

Проаналізовано та узагальнено інформацію: 

- про виконання у 2013 році Державної програми співпраці із закордонними 

українцями на період до 2015 року; 

 

- про виконання у 2013 році Державної програми розвитку транскордонного 

співробітництва на 2011-2014 рр.; 

 

- про виконання у 2013 році Плану заходів щодо стимулювання 

міжрегіональної співпраці, кооперації та інтеграції; 

- про виконання у 2013 році Плану заходів щодо інтеграції мігрантів в 

українське суспільство на 2011-2015 роки; 

- щодо заходів з нагоди святкування Дня Європи у м. Києві у 2013 році; 

- щодо заходів до Днів європейської спадщини  у навчальних закладах               

м. Києва; 

- щодо заходів до Міжнародного дня ООН; 

- щодо заходів до Європейського тижня демократії; 

- щодо співпраці з м. Москва (Російська Федерація); 

- щодо співпраці з навчальними закладами Білорусі; 

- щодо співпраці з навчальними закладами Литовської Республіки; 

- щодо співпраці з навчальними закладами Естонської Республіки; 

- щодо співпраці з навчальними закладами Польської Республіки; 

- щодо співпраці з навчальними закладами м. Стамбул (Турецька 

Республіка); 

- щодо співпраці з навчальними закладами Ізраїлю; 



- щодо кількості навчальних обмінів у 2013 навчальному році; 

-  про вивчення іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах 

     м. Києва. 
 

 

 

 


