
Співробітництво з зарубіжними навчальними закладами 

№ 

п/п 

Навчальний 

заклад  

м. Києва 

Зарубіжний навчальний 

заклад 

Термін дії 

угоди про 

співпрацю 

Напрямки співпраці 

Республіка Білорусь  

1. СШ № 316 СШ № 21 м. Гомель 

вул. Гагаріна 18 

2010-2015 - обмін педагогічним та 

методичним досвідом, 

- обмін досвідом щодо 

діяльності учнівського 

самоврядування, 

- обмін делегаціями, 

- листування 

Болгарія  

1. Слов’янська 

гімназія 

Середнє загальноосвітнє 

училище «Максим 

Горький» м. Стара Загора 

0035942641004 

2012, 

безстрокова 

- обмін делегаціями, 

- листування, 

- вивчення історії, 

культури,  

- проведення мистецьких 

заходах 

2. СШ № 255 Основне училище  «Васил 

Априлов» м. Бургас 

вул. Сан Стефано, 88 

2013-2020 - обмін досвідом щодо 

викладання предметів 

природничо-тематичного 

циклу,  

- вивчення історії та 

культури країн,  

- обмін делегаціями. 

Грузія  

1. Скандинавська 

гімназія 

Школа «ОПІЗА» 

м. Тбілісі 

т. +995 32 76-12-12 

2010, 

безстрокова 

- обмін делегаціями, 

- листування, 

вивчення історії, 

культури, проведення 

мистецьких заходах 

 

 

2. Скандинавська 

гімназія 

Публічна школа № 98 

м. Тбілісі 

2013, 

безстрокова 

Данія  

1. Скандинавська 

гімназія 

Гімназія м. Нествед 

55720676 

2011, 

безстрокова 

- обмін методичною 

літературою, 

педагогічним досвідом 

- обмін делегаціями 

Естонія  

1. Монтессорі-

сад 

ДНЗ «Мєєлєфпєа» 

 м. Тарту 

2007 – 2012 - науково-методична 

допомога, 

- обмін делегаціями 

2. Скандинавська 

гімназія 

Мустиєйська гімназія 

 м. Таллінн 

вул. Палдіскі, 83 

2012, 

безстрокова 

- обмін делегаціями, 

- листування, 

- вивчення історії, 

культури,  

- проведення мистецьких 

заходах 

Італія  

1. Гімназія № 315 Гуманітарний ліцей 

 ім. Манзоні м. Мілан 

2013, 

безстрокова 

- обмін делегаціями, 

- листування, 

- вивчення історії, 

культури,  



- проведення мистецьких 

заходах 

Китай  

1. Гімназія № 323 Школа іноземних мов № 6 

м.Чжанцзякоу 

2011, 

безстрокова 

- обмін делегаціями, 

- листування, 

- вивчення історії, 

культури,  

- проведення мистецьких 

заходах 

Литва  

1. ДНЗ № 100 

«Казка» 

ДНЗ «Карусель» 

м. Вільнюс  

2012, 

безстрокова 

- обмін педагогічним 

досвідом 

Молдова  

1.  СЗШ № 280 гімназія с. Наславча, 

Окницького району 

(тел. (103) 73 27156087) 

2005, 

безстрокова 

- обмін матеріалами з 

історії та культури країн, 

- участь у краєзнавчій 

експедиції по охороні 

історичних та природних 

пам’яток с. Наславча 

(липень, жовтень кожного 

року), 

- обмін делегаціями 

Німеччина  

1. СШ № 127 Гімназія 

 м. Дюссельдорф 

2011, 

безстрокова 

- співпраця у галузі 

передових навчальних 

технологій, шкільного 

спорту та туризму, 

дитячого мистецтва 

2. СШ № 291 Школа «Вітта», 

 м. Дордмунт 

(Хофгеріхтсвег, 12 

т. 02313986719) 

2006, 

безстрокова 

- листування, 

- обмін методичною 

літературою, 

- обмін делегаціями 

3. СШ № 314 Гімназія м. Лоне 

(тел. (04442) 936180) 

2007, 

безстрокова 

- мовна практика, 

- обмін делегаціями, 

- краєзнавча робота 

4. Гімназія 

«Діалог» 

Фрайвальфдорська школа  

Земля Баварія,  

 м. Верштайн,  

 вул. Ейсвейер, 1 

 

2009, 

безстрокова 

- обмін передовими 

методами навчання і 

виховання 

- обмін делегаціями з 

метою оздоровлення, 

мовної практики та 

вивчення  культурних 

надбань та побуту народів 

5. СШ № 314 

 

Гімназія Кете-Кольвиц  

м. Дортмунд  

2011, 

безстрокова 

- обмін передовими 

методами навчання і 

виховання 

- обмін делегаціями з 

метою оздоровлення, 

мовної практики та 

вивчення  надбань та 

побуту народів 

6. Ліцей 

«Наукова 

зміна» 

Гімназія для обдарованих 

дітей м. Швебіш-Гмюнд 

2011, 

безстрокова 

- обмін методичною 

літературою, 

педагогічним досвідом 

- обмін делегаціями 



7. Скандинавська 

гімназія  

Гімназія Фолкшуле  

м. Берлін 

2012, 

безстрокова 

-  обмін методичною 

літературою, 

педагогічним досвідом 

-  обмін делегаціями 

8. Гімназія № 315 Гімназія Ліборіус 

м. Десау 

Рабештрасе, 19 

2012, 

безстрокова 

- обмін методичною 

літературою, 

педагогічним досвідом 

- обмін делегаціями 

Польща  

1. Гімназія № 315 Ліцей № 11, 

 м. Краків 

вул. Театральна, 33 

т. 644-07-26 

2003, 

безстрокова 

- листування, 

- інтернет зв’язок, 

- виступ учнів з 

концертними програмами 

2. Гімназія № 315 Ліцей  

м. Люблін 

2012, 

безстрокова 

- листування, 

- Інтернет зв’язок, 

- виступ учнів з 

концертними 

програмами 

3. 

 

Гімназія № 323 Публічна гімназія № 2  

м. В’єпж  

вул. Шкільна, 800 

т. 048 338675906 

2010, 

безстрокова 

- обмін групами вчителів і 

учнів, 

- вивчення історії, 

культури, традицій 

народів,  

- участь у освітніх та 

культурних проектах під 

егідою Євросоюзу 

4. Слов’янська 

гімназія  

Школа 

 ім. М. Коперніка  

м. Пяски 

вул. Міхевича, 2, тел. (712) 

258-62-75 

2012, 

безстрокова 

- обмін групами вчителів і 

учнів, 

- мовна  практика, 

- вивчення історії, 

культури, традицій 

народів 
5. Слов’янська 

гімназія 

Бурса «ПРОМІК»  

м. Пулави 

вул. Полскиего, 7, тел. 

(081) 886-37-05 

2012, 

безстрокова 

6. Слов’янська 

гімназія 

Ліцей м. Краснистав 2008, 

безстрокова 

7. Ліцей 

«Наукова 

зміна» 

Об’єднання понад 

гімназійних  

шкіл № 2  

м. Вонгровець 

2011-2014 - листування, 

- обмін делегаціями, 

- обмін педагогічним 

досвідом 

8. СШ № 291 Школа 

 ім. М. Коперніка  

м. Пяски 

вул. Міхевича, 2, тел. (712) 

258-62-75 

2010-2015 - обмін групами вчителів і 

учнів, 

- вивчення історії, 

культури, традицій 

народів 

9. Ліцей 

«Інтелект» 

Гімназія ім. Станіслава 

Косткі м. Єднорожец 

2013-2018 - обмін делегаціями, 

- пропаганда 

національних культурних 

цінностей, 

- обмін досвідом 

використання 

інноваційних освітніх 

методик 



Російська Федерація 

1. СЗШ № 105 

 

СШ с. Мощеное, 

Хотинецького району 

Орловської області 

2007, 

безстрокова 

- обмін делегаціями, 

- листування, 

- обмін педагогічним  

досвідом 
 

2. СЗШ № 105 

 

СШ імені Л.Вяхирева 

 м. Знаменское, Орловської 

область 

2007, 

безстрокова 

3. 

 

 

СШ № 127 Ліцей № 5 ім. Ю.Гагаріна 

м. Волгоград 

2013-2018 - обмін досвідом з 

організації патріотичного 

виховання учнів, 

краєзнавчої та музейної 

роботи, 

- обмін делегаціями 
4. 

 

СШ № 127 Гімназія № 3 м. Волгоград 

5. Гімназія № 267 середня школа № 2  

м. Орел 

тел. (1074862) 760299 

2008, 

безстрокова 

- обмін делегаціями, 

листування, Інтернет 

спілкування,  

- обмін методикою 

навчально-виховної 

діяльності, інноваційними 

педагогічними 

технологіями, 

- проведення спільних  

навчальних та культурно-

мистецьких проектів 

6. Гімназія № 267 гімназія № 85 

м. Санкт-Петербург 

2011, 

безстрокова 

7. СШ № 274 Приватна інтегрована 

школа м. Волгоград,  

пр. Леніна, 27 

2008, 

безстрокова 

- обмін делегаціями, 

листування, Інтернет 

спілкування,  

- обмін методичними 

надбаннями у навчально-

виховній діяльності, 

інноваційними 

педагогічними 

технологіями 

8. СШ № 314 Центр освіти № 1477 

м. Москва,  

вул. Білоріченська, 36 

2011, 

безстрокова 

- обмін делегаціями, 

листування, Інтернет 

спілкування,  

- обмін методичними 

надбаннями у навчально-

виховній діяльності, 

інноваційними 

педагогічними 

технологіями 

9. Ліцей 

«Інтелект» 

Центр освіти № 1296 

м. Москва 

проїзд Керамічний, 55  

2012, 

безстрокова 

- обмін делегаціями, 

листування, Інтернет 

спілкування,  

- обмін методичними 

надбаннями у навчально-

виховній діяльності, 

інноваційними 

педагогічними 

технологіями 

10. Гімназія № 315 Ліцей № 1303 

 м. Москва 

2012, 

безстрокова 

- обмін делегаціями, 

листування, Інтернет 

спілкування,  

- обмін методичними 



надбаннями у навчально-

виховній діяльності, 

інноваційними 

педагогічними 

технологіями, 

11. ДНЗ № 100 

«Казка» 

Центр розвитку дитини-

дитячий садок № 516  

м. Москва 

2012, 

безстрокова 

обмін методичними 

надбаннями у вихованні 

та навчання дітей 

дошкільного віку, 

інноваційними 

педагогічними 

технологіями 

Сербія  

1. Слов’янська 

гімназія 

Основна школа «Дорде 

Натасевич» 

м. Нові Сад, вул. 

М.Горького, 54 

2012, 

безстрокова 

- обмін групами 

вчителів і учнів, 

- вивчення історії, 

культури, традицій 

народів 

Словенія  

1. СШ № 255 Школа «Веселі ребята» 

 м. Любляна 

2013-2018 - участь у Всесвітньому 

фестивалі російської 

мови, 

- спільні мовознавчі 

освітні проекти, 

- обмін навчально-

освітніми технологіями, 

- обмін делегаціями 

Республіка Корея  

1. Гімназія № 315 Середня школа Суанжюнг 

 м. Сеул 

 

2010, 

безстрокова 

- обмін делегаціями, 

листування, Інтернет 

спілкування,  

- обмін педагогічними 

технологіями 

Туреччина  

1. Скандинавська 

гімназія ,  

гімназія № 315 

 

ліцей  Сехріміні, 

 район Мудурлужі   

м. Стамбул 

(тел. 212.6320266 584 44 

21, 

sehremini@ sehremini.k12.tr 

2007, 

безстрокова 

- обмін групами 

вчителів і учнів, 

- вивчення історії, 

культури, традицій 

народів 

2. Скандинавська 

гімназія  

школа  Асаджі Дудулу 

Примарі,  район Юмрані, 

м. Стамбул 

(тел. 00902166101950) 

2007, 

безстрокова 

- обмін групами 

вчителів і учнів, 

- вивчення історії, 

культури, традицій 

народів 

3. ДНЗ № 500 

«Абетка» 

Дошкільний навчальний 

заклад району  Бейкоз, 

 м. Стамбул 

2007, 

безстрокова 

-науково-методична 

допомога, 

- обмін делегаціями 

4. Київська 

інженерна 

гімназія 

Професійний ліцей Шехіт 

Бююкельчі Галіп Балкар 

м. Стамбул 

2013-2018 - вивчення освітніх 

традицій, 

- обмін досвідом щодо 

використання освітніх 

технологій, 

 - реалізація спільних 



наукових та освітніх 

проектів, 

- організація відпочинку 

учнів та педагогів 

Франція  

1. Гімназія № 315 

 

Ліцей Жюль Фері  

м. Труа 

2011, 

безстрокова 

- листування, Інтернет 

зв'язок, 

- обмін  делегаціями, 

- знайомство з 

культурою та 

народними традиціями, 

- мовна практика   

 

2. Гімназія № 315 

 

Ліцей Едвард Еріо 

м. Сант-Севінь 

2012, 

безстрокова 

3. Гімназія № 315 

 

Ліцей професійної освіти 

Жермі м. Шарльйо 

2012, 

безстрокова 

4. Гімназія № 315 

 

Ліцей м. Діжон 2013, 

безстрокова 

5. Гімназія № 315 

 

Ліцей ім. Ампера м. Ліон 2012, 

безстрокова 

Фінляндія   

1. Скандинавська 

гімназія 

Ітакескус гімназія  

м. Гельсінкі 

 

2011, 

безстрокова 

- листування, 

- Інтернет зв'язок, 

- обмін делегаціями 

Хорватія  

1. Слов’янська 

гімназія 

Гімназія м. Вуковар,  

вул. Шмац, 2 

2012, 

безстрокова 

- обмін делегаціями, 

- листування, 

- вивчення історії, 

культури, проведення 

мистецьких заходах 

Швеція  

1. Гімназія № 290 Стагнелусколе, 

 м. Калмар 

(39128, Kalmar, box 824) 

2007, 

безстрокова 

- обмін делегаціями, 

- листування, 

- надання методичної 

допомоги, 

- проведення відео 

конференцій 

2. 

 

Скандинавська 

гімназія  

Катедрсколе, 

м. Векшо 

(тел. 46 (0) 47041736, 

joakin.svenson@katedral.vax

jo 

2010, 

безстрокова 

- обмін делегаціями, 

- листування, 

- вивчення історії, 

культури, проведення 

мистецьких заходах 

 

 
3. Скандинавська 

гімназія 

Хогалидсколе  

м. Кіруна 

(тел. 46 (0)98070397 

lavi@skola.kiruna.se) 

2008, 

безстрокова 

Чехія  

1. СШ № 291 Школа мистецтв 

 м. Жидлоховице 

(вул. Надразні, 232) 

2006, 

безстрокова 

- обмін делегаціями, 

- участь у фестивалях та 

міжнародних проектах 

Узбекистан 

1. СШ № 303 СШ № 13  м. Зарафшан 2001, з 

подальшою 
пролангацією 

- листування, 

- обмін методичною 

літературою, 



 

Співпраця  з міжнародними громадськими організаціями та 

дипломатичними представництвами 
 

№ 

п/п 

Навчальний заклад 

району 

Напрямки співпраці Спільні заходи 

Представництво в Україні Російського міжнародного центру наукового та 

культурного співробітництва при МЗС Росії 

1. СЗШ № 105 - надання методичної 

допомоги у викладанні 

російської мови, 

- проведення   заходів 

культурно-просвітницького 

напрямку 

- проведення  семінарів 

для  вчителів російської 

мови, 

- забезпечення 

підручниками,  

- Пушкінський конкурс 

«Скажи: которая 

Татьяна?», 

- конкурс інсценізації 

російських казок  

2. гімназія № 267 

3. Слов’янська гімназія  

Французький культурний центр при посольстві Франції в Україні 

1. гімназія № 237 - надання методичної 

допомоги у викладанні 

французької  мови, 

- проведення   заходів 

культурно-просвітницького 

напрямку 

- участь в олімпіаді 

знавців французької 

мови, конкурсах 

- організація екскурсій, 

зустрічей, 

-  перегляд фільмів 

2. гімназія № 315 

«Кроссроудз» (США) «На роздоріжжі» 

1. СШ № 255 - робота за програмою 

«Життя на роздоріжжі: 

життєві вміння, що 

виховують характер», 

- виховання рис позитивного 

цільного характеру і його 

значення  для повноцінних 

міжособистісних стосунків та 

здорового способу життя 

- підготовка 

волонтерів, 

-  проведення лекцій, 

семінарів, круглих 

столів 

Представництво «Пірсон Ед’юкейшин» (Англія) 

1. гімназія № 267 - надання методичної 

допомоги у викладанні 

англійської  мови 

 

- методичні семінари 

для вчителів 

англійської мови, 

- забезпечення 

навчальною 

літературою 

2. СШ № 305 

3. СШ № 291 

4. ліцей «Наукова зміна» 

5. СШ № 329 

«Кембридж університет прес» (Англія) 

1. СШ № 255 - підготовка учнів до 

випускних екзаменів з 

англійської мови, складання 

екзаменів для вступу за 

- забезпечення 

навчальної літературою,  

- проведення майстер-

класів для вчителів та 

2. СШ № 329 «Логос» 

- вивчення історії, 

культури, традицій 

народів 



програмою Кембриджського 

університету 
учнів 

Посольство Японії в Україні (відділ культури) 

1. гімназія № 290 - проведення   заходів 

культурно-просвітницького 

напрямку, 

- обмін досвідом організації 

освітнього процесу 

- організація екскурсій, 

зустрічей, 

- перегляд фільмів, 

- обмін делегаціями 

Громадсько-просвітницький благодійний фонд «Міжнародне партнерство» 

1. гімназія № 290 - надання методичної 

допомоги у викладанні 

англійської  мови 

 

- проведення семінарів 

для вчителів 

англійської мови, 

- проведення диспутів з 

учнями англійською 

мовою, 

- надання методичної та 

художньої літератури 

англійською мовою 

Американська рада  

1. СШ № 305 

 

- надання методичної 

допомоги у викладанні 

англійської  мови 

- проведення   заходів 

культурно-просвітницького 

напрямку 

 

 

- проведення семінарів 

для вчителів англійської 

мови 

- участь учнів у  освітніх 

програмах  

- забезпечення 

навчальною літературою, 

- отримання кваліфікації 

екзаменаторів 

міжнародних екзаменів 

2. ліцей  «Наукова зміна» 

3. ліцей «Інтелект» 

Британська рада 

1. ліцей «Наукова зміна» - надання методичної 

допомоги у викладанні 

англійської  мови 

- проведення   заходів 

культурно-просвітницького 

напрямку 

 

 

- організація 

тематичних екскурсій 

- участь у конкурсах, 

проектах 

- проведення 

семінарів-тренінгів для 

вчителів 

забезпечення навчальною 

літературою 

2. ліцей «Інтелект» 

Благодійний фонд розвитку освіти «Найтсвуд Траст» (Шотландія) 

1. Скандинавська гімназія - організація обміну учнями з 

метою мовної практики 

- проведення   заходів 

культурно-просвітницького 

напрямку 

 

- мовна практика учнів 

гімназії у Шотландії  

- відеокоференції 

- семінари для вчителів 

- тестування учнів 

2. гімназія № 315 

Благодійний фонд «Україно-шотландський досвід» (Шотландія) 

1. гімназія № 315 - організація оздоровлення 

дітей  

- візити учнів гімназії 

влітку в Шотландію на 

мовну практику та 

оздоровлення 



Штаб –квартира ЮНЕСКО (Франція) 

1. СШ № 323 - робота в ПАШ ЮНЕСКО - участь у проектах ПАШ 

ЮНЕСКО, 

- проведення семінарів, 

конференцій, 

- відзначення дат ООН та 

міжнародних свят 

2. гімназія № 315 

3. Слов’янська гімназія 

4. гімназія «Діалог» 

Українська Рада Миру 

1. гімназія № 315 - реалізація ідей миру,  

взаєморозуміння між 

народами 

- участь у проектах Ради, 

- проведення семінарів, 

конференцій 

Консульство Польщі  в Україні 

1. Слов’янська гімназія - надання методичної 

допомоги у викладанні 

польської  мови 

- забезпечення 

підручниками 

Спілка поляків в Україні 

1. Слов’янська гімназія - організація оздоровлення 

дітей  

- візити учнів гімназій 

влітку в Польщу на 

мовну практику та 

оздоровлення 

Благодійний фонд «Здоров’я жінки та планування сім’ї» (за підтримки 

Фламандського департаменту міжнародних відносин) 

1. Слов’янська гімназія - запровадження освітніх 

програм для молоді  

- проведення 

навчальних 

семінарів тренінгів  

Посольство Фінляндії в Україні 

1. Скандинавська гімназія - надання методичної 

допомоги у викладанні 

фінської мови, 

- проведення   заходів 

культурно-просвітницького 

напрямку 

-  проведення  фестивалю 

скандинавських країн, 

інших спільних  

мистецьких  заходів 

- допомога у забезпеченні 

гімназії навчально-

методичними 

матеріалами, літературою 

- участь у роботі 

піклувальної ради гімназії 

Посольство Данії  в Україні 

1. Скандинавська гімназія - надання методичної 

допомоги у викладанні 

данської мови 

- проведення   заходів 

культурно-просвітницького 

напрямку 

-   проведення  фестивалю 

скандинавських країн, 

інших спільних  

мистецьких  заходів 

-  допомога у забезпеченні 

гімназії навчально-

методичними 

матеріалами, літературою 

-  участь у роботі 

піклувальної ради гімназії 

Посольство Швеції в Україні 

1. Скандинавська гімназія - надання методичної 

допомоги у викладанні 

швецької мови, 

- проведення   заходів 

культурно-просвітницького 

- проведення  фестивалю 

скандинавських країн, 

інших спільних  

мистецьких  заходів, 

-  допомога у забезпеченні 



напрямку гімназії навчально-

методичними 

матеріалами, літературою 

-  участь у роботі 

піклувальної ради гімназії 

Посольство Норвегії в Україні 

1. Скандинавська гімназія - надання методичної 

допомоги у викладанні 

швецької мови, 

- проведення   заходів 

культурно-просвітницького 

напрямку 

- проведення  фестивалю 

скандинавських країн, 

інших спільних  

мистецьких  заходів, 

-  допомога у забезпеченні 

гімназії навчально-

методичними 

матеріалами, літературою 

-  участь у роботі 

піклувальної ради гімназії 

Національна рада з економічної освіти (США) 

1. Ліцей 

«Наукова зміна» 

- надання методичної 

допомоги 

- методичне забезпечення 

викладання курсу 

економіки 

- отримання сертифікатів 

тренерів вчителями 

економіки 

- підготовка учнів для 

участі у конкурсах, 

олімпіадах, написання 

робіт МАН 

Посольство США (відділ освіти і культури) 

1. Гімназія № 267 - організація Інтернет-

спілкування  з однолітками з 

США 

- проведення 

відеоконференцій  

(телемостів) з 

закладами освіти 

США з нагальних 

питань сучасної 

молоді  

Міжнародна організація викладачів англійської мови TESOL-UKRAINE 

1. Ліцей 

«Наукова зміна» 

- надання методичної 

допомоги 

- проведення 

конференцій по 

захисту наукових 

робіт ліцеїстів, 

- проведення 

навчальних тренінгів 

Фонд «Life@Orphans» (США) 

  1. Інтернат № 12 - благодійна діяльність - організація 

соціального супроводу 

випускників,  

- благодійні проекти 

Фонд «Екіальде Фундасіон» (Іспанія) 

  1. Інтернат № 12 - благодійна діяльність - організація 

оздоровлення дітей 

Асоціація «Бурлада Арко Іріс Солідарно» (Італія) 

  1. Інтернат № 12 - благодійна діяльність - організація 

оздоровлення дітей 

Товариство допомоги дітям і молоді “PROMYK” (Польща) 



1. Слов’янська гімназія - благодійна діяльність  - організація 

оздоровлення дітей у 

мовних таборах Польщі 

ГО «Міжнародна Московська академія дитячо-юнацького туризму та 

краєзнавства» 

1. Ліцей «Наукова зміна» - навчально-методична та 

освітня діяльність 

- участь у 

туристичних 

походах,  

міжнародних 

конференціях; 

- реалізація 

краєзнавчих та 

екологічних 

проектів   

Українсько-японський культурний центр «Сан» 

1. СЗШ № 111 - налагодження співпраці 

між організаціями та 

установами двох країн у 

галузі культури та освіти 

- участь у проектах 

культурно-

освітнього 

спрямування 

Міжнародний освітній фонд сприяння розвитку української національної 

школи ім. Ярослава Мудрого 

1. Гімназія № 323 - збереження традицій 

національної педагогіки, 

сприяння налагодженню 

співпраці між школами 

України та зарубіжжя 

- участь у проектах 

культурно-

освітнього 

спрямування 

Асоціація культури та науки «Польща-Україна-Європа» 

1. Ліцей «Інтелект» - проведення заходів з 

інтеграції України в 

європейську спільноту 

- встановлення 

контактів та 

партнерства з 

європейськими 

культурно-

освітніми 

структурами, 

навчальними 

закладами 

 

Співпраця навчальних закладів з українською діаспорою 
 

№ 

п/п 

Держава  Громадська 

організація, 

навчальний заклад 

української 

діаспори 

Навчальний 

заклад  

м. Києва 

Напрямки співпраці 

1. Молдова 

(Придністровська 

Молдовська 

Республіка) 

СШ № 1,  

м. Кам’янка 
СШ № 62 - обмін делегаціями, 

-  листування 

2. ЗШ с. Слобода-

Рашківське 

Кам’янського 

району 

СШ № 127 - проведення виїзних 

семінарів, 

- обмін педагогічним 

досвідом, 

-  листування учнів 

3. СЗШ с. Грушки СЗШ № 160 - листування,  



Кам’янського 

району 

 

- надання методичної 

допомоги та літератури 

4. СШ  с. Кузьмин, 

Кам’янського 

району 

СШ № 255 - листування між 

учнями шкіл, 

- обмін педагогічним 

досвідом, 

- допомога 

українськими 

підручниками, 

художньою 

літературою, 

педагогічною та 

методичною 

літературою 

5. початкова школа  

№ 4 м. Кам’янка 

гімназія 

 № 261 

- обмін педагогічним 

досвідом 

6. Школа-гімназія 

 № 2 м. Кам’янка 

гімназія 

 № 267 

- листування між 

учнями, 

- обмін інформацією 

про історію, культуру, 

традиції народів двох 

країн, 

- організація культурно-

освітніх заходах 

7. ЗСШ  

ім. Ф.Жарчинського 

с. Рашково, 

Кам’янського 

району 

гімназія  

№ 267 

- обмін 

делегаціями, 

- обмін досвідом у 

галузі передових 

педагогічних 

технологій, 

- участь у 

спільних освітніх 

проектах та мистецьких 

заходах 

8. ЗОШ с. Ротарі, 

Кам’янського 

району 

СЗШ № 280 - листування між учнями 

шкіл, 

-  зустрічі педагогічних 

колективів 

9. ЗНЗ № 3,  

м. Кам’янка 
СЗШ № 289 - листування, 

- обмін методичною та 

навчальною літературою 

10. Неповна середня 

школа  

с. Северинівка 

Кам’янського 

району 

СШ № 302 - обмін передовими 

педагогічними  

методиками та 

навчальною і науково-

методичною літературою, 

- проведення спільних 

семінарів, практикумів, 

- участь у спільних 

культурно-освітніх 

проектах 

11. ЗОШ 

 с. 

СШ № 305 - обмін педагогічним 

досвідом, 



Краснооктябрськ, 

Кам’янського 

району 

- краєзнавча та 

культурологічна робота 

учнів, 

- листування 

12. СШ с. Валя-Адинке, 

Кам’янського 

району 

СШ № 309 - листування, 

- виїзні семінари, 

- обмін методичною 

літературою, 

- збір і передача 

української художньої 

літератури 

13. СШ с. Хрустова, 

Кам’янського 

району 

СШ № 316 - обмін досвідом 

навчально-виховного 

процесу, 

-  листування 

14. СШ 

 с. Катеринівка  

Кам’янського 

району 

СШ № 323 - обмін науково-

методичним досвідом, 

досвідом навчальної та 

виховної роботи 

- листування 

15. СШ с. Рашків, 

Кам’янського 

району 

гімназія 

«Діалог» 

- обмін передовими 

методами навчання і 

виховання 

- обмін делегаціями з 

метою оздоровлення, 

- листування 

16. 

 

СШ  

с. Подойма, 

Камя’нського 

району 

інтернат № 10 - листування,  

- прийом делегацій 

17. Російська 

Федерація 

Регіональна 

громадська 

організація 

«Українці Москви» 

СШ № 296 - участь у конкурсі-

фестивалі хорових 

колективів імені 

О.Кошиця  (щорічно, 

квітень), 

- вивчення   та 

популяризація творчої 

спадщини О.Кошиця, 

- поповнення матеріалів 

шкільного музею 

О.Кошиця 

18. Українська 

національно-

культурна 

автономія м. Санкт-

Петербург 

СШ № 296 - обмін передовими 

педагогічними  

методиками та 

навчальною і науково-

методичною літературою, 

- розширення зв’язків з 

українською діаспорою, 

- обмін делегаціями 

19. Франція  Школа мистецтв 

при культурно-

інформаційному 

центрі  посольства 

України у Франції  

Гімназія № 323 - участь у 

інтерактивних проектах 

з вивчення культури 

Франції та України 

20. Всесвітня 

координаційна 

рада з питань 

Українська філія СШ № 127 

СШ № 316 

-  участь у 

конкурсі науково-

дослідницьких робіт 



українознавства «Історія української 

діаспори» 

21. МГО «Конгрес 

захисту 

української мови» 

 

Українська філія СШ № 316 - участь у засіданнях 

Конгресу, 

- участь у конкурсах 

наукових робіт з 

української мови 

22. Канада Українська школа  

св. Володимира 

м. Торонто  

Гімназія № 261 - участь у інтерактивних 

проектах з вивчення  

історії української 

діаспори у Канаді 

23. Польща Комплекс 

загальноосвітніх 

шкіл ім. Богдана-

Ігоря Антонича  

м. Лігниця 

Гімназія № 261 обмін передовими 

педагогічними  

методиками та 

навчальною і науково-

методичною літературою, 

- розширення зв’язків з 

українською діаспорою, 

- реалізація 

українознавчих та 

народознавчих  

навчальних проектів 

Комплекс 

загальноосвітніх 

шкіл № 2 

 ім. Маркіяна 

Шашкевича 

м. Перемишль 

24. Чехія Українська гімназія 

м. Прага 

25. США Українська 

православна школа 

в м. Піцбург 

СШ № 329 

«Логос» 

- Інтернет спілкування, 

участь у творчих проектах 

26. Австралія Асоціація 

української 

спадщини  

м. Сідней 

СШ № 329 

«Логос» 

- Інтернет спілкування, 

участь у творчих проектах 

 

Участь у міжнародних проектах та програмах 
 

№ 

п/п 

Міжнародний проект, 

програма 

 

Навчальний 

заклад, який 

бере участь у 

міжнародному 

проекті, 

програмі 

Мета проекту, 

програми 

Заходи щодо реалізації 

проекту, програми 

1. Проект  

Асоційовані 

школи ЮНЕСКО 

Гімназія № 323 Створення умов для 

розвитку 

міжнародних 

контактів, творчого 

і наукового 

розвитку учнів та 

вчителів, виховання 

дітей і молоді в дусі 

миру  і демократії 

Участь у програмах 

проекту  

- «Культурна 

спадщина», 

- «Дитяча 

дипломатія»  

Мета: поглиблення  

взаємопорозуміння між 

представниками різних 

культур, різних країн 

(участь у конкурсах 

дитячого малюнка, 



відеодиспутах, 

семінарах-

практикумах, науково-

практичних 

конференціях) 
- «Екологія людини» 

Мета: обговорення 

молоддю екологічних 

проблем сьогодення 

(Написання науково-

дослідницьких робіт, 

участь у відео 

конференціях, 

проведення диспутів, 

природоохоронних акцій) 

гімназія №315 

Слов’янська 

гімназія  

Гімназія 

«Діалог» 

- проведення досліджень 

та підготовка презентацій 

«Культура країн світу»,  

- участь у конференціях, 

семінарах ПАШ 

ЮНЕСКО,  

-   проведення заходів на 

відзначення дат ООН 

3. Проект 

 «Українці в 

світі» 

Української філії 

Всесвітньої 

координаційної 

ради з питань 

українознавства 

СШ № 127 

СШ № 316 

 

Поглиблення знань 

про історію 

української 

діаспори 

Написання науково-

дослідницьких робіт, 

рефератів про історію 

українських поселень у 

світі 

4. Міжнародна 

програма 

«Служіння заради 

миру» 

СШ № 255 Активізація 

миротворчого руху 

серед дітей та 

молоді, формування 

засад здорового 

способу життя 

- - допомога літнім 

людям, дітям-

інвалідам, 

- - робота 

волонтерського загону 

- - просвітницька робота 

з профілактики 

негативних явищ в 

учнівському 

середовищі 

5. Міжнародна 

програма 

«Життя на 

роздоріжжі: 

життєві вміння, 

що виховують 

характер» 

СШ №255 Формування у 

молоді позитивних 

моральних 

цінностей, 

виховання 

життєвих навичок 

та рис позитивного 

характеру 

- - робота Школи 

самовиховання: 

- - тренінги, 

- - інтерактивні ігри, 

- - бесіди, 

- - створення і захист 

проектів, презентацій 

6. Проект 

Міжнародна 

прикладна освіта 

СШ № 255 Формування 

лідерських якостей, 

толерантності у 

спілкуванні та 

- - запровадження 

додаткових занять-

курсів «Навчайся 

навчатися» та 



навичок навчання «Спілкування  - це 

радість» 

7. Міжнародний 

Інтернет-проект 

«Айорн» 

гімназія №267, 

ліцей 

«Наукова 

зміна» 

Сприяти розвитку 

творчих здібностей 

учнів 

- виконання творчих 

робіт учнями за 

різними темами 

проекту,  

- розміщення в 

Інтернеті,  

- інтернет- 

спілкування з 

однолітками з 

різних країн 

8. Програма  

“The Ukrainian 

Scottish 

Experience” 
(Шотландія) 

гімназія № 315 

 

Мовна практика, 

розвиток 

лідерських якостей, 

вивчення традицій 

скаутського руху 

- зустрічі з керівниками 

скаутського руху з 

Шотландії, 

- конкурсний відбір, 

- вивчення історії 

скаутського руху, 

- підготовка учнів до 

перебування у 

скаутському таборі та 

мистецької програми 

9. Програма 

«Інтелект» 
(Київський 

Міжнародний 

університет) 

СШ № 291 

Ліцей № 303 

Розкриття творчого 

потенціалу та 

підтримка 

обдарованої молоді 

- проведення 

інтелектуальних 

ігор, турнірів, 

наукових 

конференцій 

10. Програма «Центр 

інформаційних 

технологій» 
(представництво 

«Hueber»  м. Берлін, 

Німеччина) 

СШ № 291 Навчання, обмін 

досвідом у 

застосуванні нових 

інформаційних 

технологій у 

вивчення німецької 

мови 

- впровадження в 

процес вивчення 

німецької мови 

інформаційних 

технологій, 

проведення 

майстер-класів, 

тренінгів, 

семінарів 

11. Програма 

«Lehreraustausch»  
(м. Мюнхен, 

Німеччина) 

СШ № 314 

ліцей 

«Наукова 

зміна» 

Підвищення 

професійної 

компетентності та 

поглиблення знань 

німецької мови 

- організація 

стажування 

вчителів в школах 

і гімназіях м. 

Мюнхена, 

знайомство з 

традиціями, 

історією, 

культурою 

Німеччини 

12. Проект 

«Найтствуд 

Траст» 
(Шотландія) 

гімназія № 315 

Скандинавська 

гімназія 

 

Обмін 

педагогічним і 

методичним 

досвідом, 

вдосконалення  

викладання 

англійської мови 

- проведення відео 

конференцій, 

зустрічей з 

представниками 

освіти Шотландії, 

листування, 

тестування учнів 

13. Програма  СШ № 323 Заохочення молоді - створення 



«Молодіжна 

конвенція 

глобального 

захисту 

навколишнього 

середовища» 
(міжнародний інститут 

промислової економіки 

природокористування 

університету Лугд, 

Швеція) 

 ліцей 

«Наукова 

зміна» 

до екологічних 

досліджень та  

аналізу екологічних 

проблем 

презентацій, 

виконання 

завдань, захист 

проектів, Інтернет-

дискусій 

14. Програма  

«Діти і молодь 

без кордонів»  

Слов’янська 

гімназія 

Гімназія № 267 

Сприяння розвитку 

дитячого 

парламентаризму та 

міжнародних 

контактів молоді, 

мовна практика 

- участь у роботі 

міжнародного 

табору в м. Пулави 

(Польща) – 

червень-липень 

15. Проект 

«Репродуктивні 

права» (Міжнародна 

федерація планування 

сім’ї)  

Слов’янська 

гімназія 

Формування 

культури 

міжособистісних 

стосунків 

- проведення 

тренінгів 

«Психологія 

міжособистісного 

спілкування» 

16. Проект  

«Школи-

партнери 

майбутнього» 

ліцей 

«Наукова 

зміна» 

Налагодження 

зв’язків між 

школами для 

обдарованих дітей 

Німеччини та 

інших країн 

- обмін делегаціями 

та досвідом 

організації 

навчально-

виховного 

процесу, мовна 

практика 

17. Проект «Intel. 

Навчання для 

майбутнього» 

ліцей 

«Наукова 

зміна» 

Інформатизація 

навчального 

процесу. 

- створення освітніх 

проектів, 

презентацій, 

розміщення їх в 

Інтернет-мережі 

18. Проект 

Європейський 

день шкіл 

Навчальні 

заклади району 

Інформування  з 

питань євро 

інтеграції, 

поширення 

європейського 

досвіду в освіті 

- проведення 

конференцій, 

семінарів, 

мистецьких 

конкурсів, робота 

ШЄК, святкування 

дня Європи 

19. Проект  

Безпечна школа-

школа без 

насильства 

СШ № 329 

«Логос», 

Гімназія 

«Діалог» 

Організація  

психологічного та 

соціального 

супроводу дітей з 

девіантною 

поведінкою, 

проведення заходів  

зі створення  

комфортного 

мікроклімату 

навчально-

- проведення 

тренінгів-

семінарів для 

вчителів, 

психологів, 

соціальних 

педагогів,  

- - забезпечення 

методичною 

літературою та 

наочністю для 



виховного процесу  

у навчальному 

закладі 

роботи з дітьми 

20.  Проект  

Світ без кордонів 
(міжнародна 

організація AIESEC) 

Гімназія № 267 

Слов’янська 

гімназія 

Скандинавська 

гімназія 

Ліцей 

«Наукова 

зміна» 

СШ № 296 

Заохочення учнів 

до вивчення 

іноземних мов, 

розширення 

кругозору учнів та 

ознайомлення їх з 

глобальними 

проблемами та 

культурою інших 

країн 

- проведення 

тренінгів, лекцій, 

дискусій, 

розважальних 

заходів 

англійською 

мовою 

21.  Проект  

Польсько-

українська біржа 

молоді  
(Національний 

культурний центр,  

м. Варшава) 

Гімназія № 323 Розширення  

кругозору учнів та 

ознайомлення їх з 

культурою інших 

країн 

- проведення 

спільних 

семінарів, 

краєзнавчих та 

етнографічних 

досліджень, обмін 

делегаціями  

22. Проект 

Київ – українська 

діаспора. Крок 

назустріч 
(МОН України) 

СШ № 127 

Гімназія № 267 

Надання 

методичної 

допомоги у 

викладанні 

української мови 

- проведення  

відкритих заходів, 

майстер-класів  

народознавчого 

напрямку для 

вчителів 

української мови з 

Румунії (березень, 

2013) 

23. Програма  

Професійна 

підготовка та 

перепідготовка 

української молоді 
(Українсько-

польський центр 

академічних обмінів)  

Ліцей № 303 Впровадження в 

Україні 

інноваційних 

програм  

професійної 

орієнтації 

учнівської молоді 

- проведення 

зустрічей з 

спеціалістами 

Центру, 

профдіагностика 

старшокласників, 

проведення 

тренінгових занять 

24. Проект 

E Twinning Plus 
(Європейська Комісія 

спільно з 

Міністерством освіти 

і науки України) 

Скандинавська 

гімназія 

Запровадження 

навчальних 

програм з 

використання 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

- формування в 

учнів навичок 

командоутворення 

та створення 

проектів, розвиток 

мовних навичок, 

вивчення 

культури, історії 

країн  Європи 

25. Проект 

 Сприяння в 

освіті  
(БФ Lego Foundation 

(Данія) спільно з 

ДНЗ № 256, 

620, 800 

Розвиток 

конструктивних 

здібностей дітей 

дошкільного віку 

- проведення 

майстер-класів, 

семінарів з 

методик 

використання 

технології, 



МОНУ) забезпечення 

матеріалами. 
 

       



Діяльність шкільних євроклубів, осередків дружби 
 

№ 

п/п 

ЗНЗ Назва  

євроклубу 

Дата  

створе

ння 

ПІБ 

відповіда

льної 

особи 

Напрямки роботи Заходи, проведені у 

2013 році 

1.  СШ № 113 «Дружба» 2007р. Кузьмич 

Тетяна 

Юріївна, 

заступни

к 

директор

а з 

виховної 

роботи 

-  налагодження 

Інтернет зв’язків 

з однолітками за 

кордоном, 

- участь у 

міжнародних 

конкурсах, 

програмах, 

- проведення 

мистецьких 

заходів 

- шкільний музичний 

фестиваль «Ми-

частина європейської 

родини» (квітень), 

-  постановка 

театральної вистави 

для учнів молодшої 

школи англійською 

мовою (жовтень) 

2.  СШ № 127 «КІД» 2000р. Лось 

Тетяна 

Леонідів

на, 

вчитель 

історії 

- листування з 

однолітками, 

- накопичення 

інформації з 

історії, культури, 

звичаїв Німеччини 

- вікторина «Що я 

знаю про 

Німеччину?» 

(березень), 

- тиждень німецької 

мови  (жовтень) 

3.  гімназія   

№ 237 

«Аміт’є» 2001р. Олійнік 

Людмила 

Іванівна, 

вчитель 

французь

кої мови 

- обмін 

інформацією з 

однолітками за 

кордоном 

(листування), 

-  театральний 

гурток (втілення 

знань і навичок 

володіння 

іноземними 

мовами на сцені), 

- літературний 

клуб , 

- проведення 

тижня 

французької 

мови, 

- робота прес-

клубу, 

- зустрічі з 

студентами та 

викладачами 

Лінгвістичного 

інституту 

- літературний вечір 

до Дня взяття 

Бастилії (березень), 

- шкільний 

фестиваль 

«Євротур» 

(жовтень) 



4. СШ № 255 «Аcross 

Cultures» 

2012р. Шаткун 

Олександ

ра 

Миколаїв

на, 

вчитель 

англійськ

ої мови 

- поглиблення знань 

про сучасне життя 

англомовних країн, 

- формування 

активної 

громадянської 

позиції, 

- листування з 

однолітками з 

інших країн, 

- участь у 

мистецьких 

заходах, 

- випуск газет 

англійською 

мовою, 

- підготовка і 

проведення 

тематичних 

позакласних 

заходів 

-  круглий стіл 

присвячений Дню 

Землі «Земля – наш 

дім. Ми – діти Землі» 

(квітень),  

- вечір відпочинку 

«Новорічні традиції  

Британії» (грудень)  

5. гімназія № 

261 

«Україна. 

EuroLafe» 

2007р. Марцинк

о Л.Ю., 

вчитель 

географії 

- поглиблення знань 

про аспекти 

міжнародного 

права і 

міжнародних 

відносин, визначні 

історичні події 

закордонних 

держав, 

- проведення 

просвітницьких 

заходів з питань 

євроїнтеграції 

України 

- Інтелект-гра  

«ЄВРОКОЛО» 

(квітень), 

- пісенний вернісаж 

«Європейська осінь» 

(жовтень) 

6. СШ № 267 «Планета» 1999р. Вишталю

к 

Катерина 

Сергіївна

, вчитель 

іноземної 

мови 

- знайомство з 

історією, 

культурою, 

національними 

звичаями народів 

світу, 

- організація 

цікавого і 

змістовного 

дозвілля учнів, 

- налагодження 

співробітництва з 

навчальними 

закладами 

закордонних країн 

-  гімназійний 

віденський бал 

(квітень), 

- вечір відпочинку 

«Свято Хелуину» 

(жовтень) 



7. СЗШ № 

284 

Євроклуб 2009 Дяченко 

О.М., 

вчитель 

англійськ

ої мови 

- знайомство з 

історією, 

культурою, 

національними 

звичаями народів 

Європи, 

- організація 

цікавого і 

змістовного 

дозвілля учнів, 

- налагодження 

співробітництва з 

навчальними 

закладами 

закордонних країн 

-   декада іноземних 

мов (квітень), 

- історичний 

калейдоскоп «Права 

дитини по 

європейські» 

(листопад) 

8. СШ № 291  «Сузір’я»  

 

1996р. Людвиче

нко С.В., 

вчитель 

німецько

ї мови 

- вивчення 

культурної 

спадщини, історії, 

традицій, 

демократичних 

перетворень країн 

світу, 

- дослідження 

способу життя 

молоді за 

кордоном, 

- налагодження 

листування, 

- організація 

туристичних 

подорожей, 

- святкування свят 

різних країн, 

- створення 

тематичних 

альбомів, 

- розробка 

тематичних 

проектів 

- КВЕСТ «Моя 

Україна в 

Європі» 

(травень), 

- проект «Екологія 

Європи. 

Природозберіга

ючі заходи та 

винаходи» 

(листопад), 

9. СШ № 296 Осередок 

побратимст

ва 

«Планета» 

1999р. Козоріз 

Галина 

Іллівна, 

вчитель 

німецько

ї мови 

 

- відродження 

культур народів 

України та 

Європи, 

- реалізація 

здібностей та 

талантів учнів, 

- налагодження 

партнерських  

стосунків з 

закладами освіти  

Англії, 

Німеччини, Росії. 

Дискусійний  клуб 

«Лідерство» 

(засідання 1 раз на 

місяць) 



10. СШ № 303 «Колумб» 2006р. Парохом

чук В.В., 

вчитель 

іноземної 

мови 

- встановлення і 

розвиток  

партнерських 

зв’язків з 

однолітками за 

кордоном, 

- налагодження 

співпраці з ВНЗ 

та їх залучення до 

роботи клубу , 

- робота в проекті 

«Екологія і світ» 

 Конкурс юних 

дипломатів до Дня 

толерантності «Права 

дитини» (листопад) 

 

11. СШ № 314 «Євросвіт» 2008р. Павленко 

С.О., 

Денкова 

А.І., 

вчителі 

іноземної 

мови 

- листування, 

- встановлення 

дружніх контактів 

з однолітками за 

кордоном, 

- культурологічний 

напрямок 

- вечір відпочинку «У 

колі німецьких 

друзів» (травень) 

 -  диспут «Німеччина 

та ЄС» (жовтень) 

 

12. Гімназія 

№ 315 

«Терра» 2001р. Шатрова 

В.Л., 

вчитель 

іноземної 

мови 

- листування,  

- Інтернет зв'язок, 

- участь у 

конференціях, 

фестивалях 

-  КВЕСТ  

«Європейське коло» 

(квітень), 

- шкільний фестиваль 

закордонних країн  

(листопад) 

13. СШ № 316 «Мандри 

країнами 

світу» 

1999р. Ластовец

ька Г.А.,  

Пожарсь

ка Г.Ю.  

вчителі 

іноземної 

мови 

- вивчення культури, 

історії, традицій та 

звичаїв народів 

світу, 

- листування з 

однолітками  

- учнівська 

конференція «В 

Європу – з Україною 

в серце» (травень), 

- Свято «Дружба не 

знає кордонів» 

(жовтень) 

14. Гімназія  

№ 323 

«Європейсь

ке коло» 

 

2004р. 

 

Дроздов 

Олексій 

Анатолій

ович, 

заступни

к 

директор

а з НВР 

 

- участь в проектах 

ЮНЕСКО «Діалог 

культур» та 

«Дитяча 

дипломатія», 

реалізація спільних 

міжнародних 

проектів 

- проведення 

конференцій, 

круглих столів, 

диспутів через  

мережу Інтернет 

-  круглий стіл за 

участю шкіл району 

членів та кандидатів 

у члени ПАШ 

ЮНЕСКО (квітень); 

-  пісенний конкурс 

«Євробачення по-

шкільному» 

(листопад) 

15. Гімназія 

«Діалог» 

«Меридіан

» 

2005р. Філарето

ва Алла 

Олександ

рівна, 

вчитель 

німецько

ї мови 

- підвищення мовної 

культури та 

ознайомлення з 

життям та 

навчальним 

процесом у школах 

Німеччини, 

- вікторина «Чи 

знаєш ти Європу» 

(травень). 

- музичне свято 

«Європейські 

мотиви» (жовтень) 



- обмін делегаціями 

з метою 

відпочинку, 

оздоровлення 

16. Слов’янськ

а 

гімназія 

«Імпульс» 2012р. Ровнянсь

ка Анна 

Валеріїв

на, 

вчитель 

англійськ

ої мови 

- вивчення та 

пропаганда 

історичних  і 

культурних 

цінностей 

європейських 

держав, 

- зв’язки з євро 

клубами, 

- просвітницька 

робота щодо 

діяльності  ЄС, 

ООН, ЮНЕСКО, 

- участь у програмах 

обміну. 

- фестиваль 

«Єврофест» 

(лютий), 

- новорічне свято 

«Аліса в країні 

Дивацтв» 

 

 

17. Скандинав

ська 

гімназія 

«Меридіан

» 

2005р. Глотова 

Єлизавет

а 

Антонівн

а, 

вчитель 

іноземної 

мови 

- встановлення 

міжнародних 

зв’язків з 

однолітками в 

країнах ЄС через 

мережу Інтернет, 

- співробітництво з 

євроклубами 

навчальних 

закладів Києва , 

України, обмін 

досвідом, 

- - організація  

наукових, 

культурних 

заходів, 

семінарів, 

презентацій, 

- робота прес-

центру. 

- організація та 

проведення 

шкільного фестивалю 

скандинавських країн 

«Північне сяйво» 

(квітень), 

-  науково-практична 

конференція «Модель 

ООН. Сканді -2013» 

(29-30.11), 

- святкування 

автентичного   

шведського свята 

Святої Люсії  

(грудень). 

18. Ліцей 

«Наукова 

зміна» 

«Меридіан

» 

2005р. Кузик 

Олена 

Вікторів

на, 

вчитель 

іноземної 

мови 

 

- пошук 

краєзнавчої 

інформації, 

- листування з 

закордонними 

друзями. 

- спілкування 

через мережу 

Інтернет 

- диспут у 

Британській Раді до 

Дня толерантності 

(листопад), 

- шкільне свято 

«Інтернаціональний 

експрес» (грудень) 



19. Ліцей 

«Інтелект» 

«Айвенго» 2007р. Первак 

Світлана 

Василівн

а, 

вчитель 

англійськ

ої мови 

- вивчення культури, 

історії, традицій та 

звичаїв народів 

світу, 

- листування з 

однолітками,  

- спілкування через 

мережу Інтернет 

- конкурс 

«Інтелект має 

талант» 

(березень), 

- Вечір 

відпочинку 

«Різдвяні 

традиції Європи» 

(грудень) 

20. СШ № 329 

«Логос» 

«Логос» 2011 Співаков

а Л.М., 

заступни

к 

директор

а з 

іноземни

х мов 

- встановлення 

міжнародних 

зв’язків з 

однолітками в 

країнах ЄС через 

мережу Інтернет, 

- співробітництво з 

євроклубами 

навчальних 

закладів Києва , 

України, обмін 

досвідом, 

- - організація  

наукових, 

культурних 

заходів, 

семінарів, 

презентацій. 

- Диспут 

«Європейський 

вибір. 

Патріотизм – 

мода чи 

самовідданість 

нації?» 

(листопад), 

- Розмови з 

американцем. 

(Вебінари 

щочетверга) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


