
Співробітництво з зарубіжними навчальними закладами 

 

№ 

 п/п 

Навчальний заклад району. Зарубіжний навчальний 

заклад. 

 

 

Термін дії угоди Напрямки співпраці 

Білорусь 

1. Спеціалізована школа № 23  Гімназія № 5 м. Мінска 

 

2011 - 2016  

 

- освітньо – культурний проект “Україна – Білорусь  – 

освітнє мистецтво”; 

- семінари “Культурно-розвиваючі іновації в освіті”; 

-Міжнародний фестиваль дитячих колективів 

“Театральна маска”; 

-Міжнародний фестиваль вокально-хореографічного 

мистецтва “Так ідуть до зiрок!”; 

-ІNTERNET-проект “Сім чудес столиці”; 

-здоров’язберігаючий проект “Здорово жити –це 

здорово!”, м. Ворохта (Україна); 

-здоров’язберігаючий проект 

“Літо для кожного!”, м.Скадовськ(Україна). 

2. Спеціалізована школа №202  Школа № 202 м. Мінска 2008 - 2013  - листування; 

- методична допомога;       

- обмін досвідом та делегаціями; 

- прийняття участі у міжнародному  фестивалі 

“Голосіївська осінь»; 

- святкування Дня Республіки Білорусь в Україні. 

3. Середня загальноосвітня 

школа  № 249 

Гімназія № 3 м. Могільова  2008 -2018  - листування; 

- методична допомога;       

- обмін досвідом та делегаціями. 

Болгарія 

4. Ліцей № 293  СЗШ № 92 м. Софія Безстрокова  - обмін делегаціями; 

- проведення спільних свят: 

- День слов’янської писемності; 

- День незалежності Болгарії. 

Естонія 

5. Спеціалізована школа №23  Російський Ліцей м. Тарту 

 

2013 - 2018  - Міжнародний фестиваль дитячих колективів 

“Театральна маска”; 

- ІNTERNET-проект “Сім чудес столиці”; 



- здоров’язберігаючий проект “Здорово жити –це 

здорово!”, м. Ворохта ( Україна ); 

- здоров’язберігаючий проект 

“Літо для кожного!”, м. Скадовськ (Україна). 

 

6. Середня загальноосвітня 

школа  № 276 

Хаапсаулська Ніколаєвська 

школа  

(2013) 

безстрокова 

- проведення культурно-просвітницьких заходів, 

приурочених історичним подіям і сучасності України і 

Естонії 

Молдова 

7. Спеціалізована школа № 189  Школа № 10 м. Кишинів  (2010) 

безстрокова 

- ознайомлення з культурою, традиціями та історією; 

- обмін делегаціями вчителів та учнів. 

Литва 

8. Середня загальноосвітня 

школа  №147 

Гімнаія Ріто м. Друскінінкай  

 

2012 - 2017 

 

- ознайомлення з культурою, традиціями та історією; 

- зустрічі, екскурсії; 

- туристичні зльоти; 

- педагогічні вебінари;  

- фольклорні заходи. 

9. Середня загальноосвітня 

школа  №275 

Гімназія ім. О.С.Пушкіна 

м. Каунас 

 

2012 - 2017  - листування; 

- методична допомога;       

- обмін досвідом та делегаціями. 

Непал 

10. Гімназія «Києво- 

Могилянський колегіум»         

Школа Відіа Садан Інгліш  

м. Катманду  

 

2006 - 2016 

 

- листування; 

- методична допомога;       

- обмін досвідом та делегаціями. 

Німеччина 

11. Середня загальноосвітня 

школа  № 248 

Реальшуле м. Хальсбронн 

(Баварія)  

(1999) 

безстрокова 

- листування; 

- методична допомога;       

- обмін досвідом та делегаціями. 

12. Спеціалізована школа № 307  Юнгманшуле м. Екернфьорд  

 

2009 - 2014  - листування; 

- методична допомога (ознайомлення з навчально-

виховним процесом та запровадженням інноваційних 

навчальних технологій); 

- участь у міжнародному круглому столі «Історія двох 

культур»;      

- обмін досвідом та делегаціями. 

13. Гімназія 

«Троєщина» 

Середня школа  

м. Фрьонденберг  

2003 - 2013  - листування; 

- методична допомога  (обмін досвідом щодо питань 



 навчально-виховного процесу та запровадження 

інноваційних технологій);           

- обмін досвідом та делегаціями; 

- екскурсії з метою ознайомлення з історико-

культурними пам’ятками; 

- участь у проекті «Місцеві таємниці природи». 

Польща 

14. Спеціалізована школа № 23  Ліцей № 1 

м. Скочов 

 

2012 - 2017 Освітньо – культурний проект “Україна – Польща – 

Співдружність”  

-Міжнародний фестиваль дитячих колективів 

“Театральна маска”; 

-здоров’язберігаючий проект “Здорово жити – це 

здорово!”, м.Ворохта (Україна); 

-здоров’язберігаючий проект 

“Літо для кожного!”, м. Скадовськ (Україна). 

15.  Спеціалізована школа № 189  Українська національна  

гімназія ім. Т. Г. Шевченка  

м. Білий Бір  

(2004)  

безстрокова 

 

 

- листування; 

- методична допомога;       

- обмін передовим педагогічним досвідом. 

16. Середня загальноосвітня 

школа  № 238 

Гімназія ім. польських 

новелістів м. Вербковіце 

 

2007- 2016 

 

- листування; 

- методична допомога;       

- обмін досвідом та делегаціями; 

- заочний клуб старшокласників. 

17. Спеціалізована школа № 250  Загальноосвітній ліцей  

ім. Т. Г. Шевченко 

м. Білий Бір 

 

(2005) 

безстрокова 

 

- листування; 

- методична допомога;       

- обмін досвідом та делегаціями. 

18. Середня загальноосвітня 

школа  № 308 

Загальноосвітній ліцей  

ім. Т. Г. Шевченко  

м. Білий Бір 

 

(2005) 

безстрокова 

- листування; 

- методична допомога;       

- обмін досвідом та делегаціями. 

19. Приватна лінгвістична 

гімназія 

Школа ім. Яна Павла ІІ м. Осіек  

 

(2006) 

безстрокова 

- обмін досвідом та делегаціями; 

- прийняття участі у міжнародному  фестивалі 

“Голосіївська осінь». 

Придністров’я 

20. Спеціалізована школа №313  Школа № 2  м. Рибниця  

 

(2005) 

безстрокова 

- листування; 

- методична допомога;       



- обмін досвідом та делегаціями. 

Росія 

21. Спеціалізована школа № 23  Державний заклад центр 

додаткової освіти дітей 

«Колейдоскоп» 

м. Москва 

 

2011 - 2016  

 

 

Освітньо – культурний проект “Україна – Росія – 

інтеграція”  

- Міжнародний фестиваль дитячих колективів 

“Театральна маска”; 

- здоров’язберігаючий проект “Здорово жити –це 

здорово!”, м. Ворохта (Україна); 

- здоров’язберігаючий проект 

“Літо для кожного!”, м. Скадовськ (Україна). 

22. Спеціалізована школа  № 23  Девжавний освітній заклад 

центр освіти «Школа здоров’я» 

 № 97 м. Москва 

  

2009- 2014  Освітньо – культурний проект “Україна – Росія – 

інтеграція”  

-Міжнародний фестиваль дитячих колективів 

“Театральна маска”; 

-Міжнародний фестиваль вокально-хореографічного 

співаної поезії імені Тетяни Снєжиної “ Душа мов 

скрипка.” м. Москва; 

-Міжнародний фестиваль дитячої та юнацької творчості 

“ Слов’янська мозаїка “ м. Москва; 

-ІNTERNET-проект “Сім чудес столиці”; 

-здоров’язберігаючий проект “Здорово жити –це 

здорово!”, м. Ворохта (Україна); 

-здоров’язберігаючий проект 

“Літо для кожного!”, м. Скадовськ (Україна). 

23. Спеціалізована школа № 23  Середня загальноосвітня школа 

№ 595 м. Санкт-Петербург 

 

2012 - 2017  

 

Освітньо – культурний проект “Україна – Росія – 

інтеграція” 

 -Міжнародний фестиваль дитячих колективів 

“Театральна маска”; 

-ІNTERNET-проект “Сім чудес столиці”; 

-здоров’язберігаючий проект “Здорово жити –це 

здорово!”, м. Ворохта ( Україна ); 

-здоров’язберігаючий проект 

“Літо для кожного!”, м. Скадовськ (Україна). 

24. Середня загальноосвітня 

школа  №192 

Школа № 11 ім. П.М.Комозіна 

м. Брянськ  

 

(2012) 

безстрокова 

 

- листування; 

- Інтернет  - спілкування; 

- створення проекту “Давайте знайомитись та дружити”; 

- співпраця з розробки проекту колективом школи №11 



міста  Брянськ “Дві держави - одна історія”; 

- методична допомога;       

- обмін досвідом та делегаціями.  

25. Спеціалізована школа № 207  Музей - заповідник  

М.А.Шолохова  

ст. Вьошинська, 

Шолоховського району  

Ростовської області  

 

(2003) 

безстрокова 

 

- листування; 

- методична допомога;       

- обмін досвідом та делегаціями; 

- участь у заочному конкурсі науково – дослідницьких 

праць в межах дитячо-юнацького руху «Шолоховський 

родник»; 

- участь у дитячо – юнацькому русі «Шолоховській 

родник». 

26. Середня загальноосвітня 

школа  № 238 

Школа № 1972 

м. Москва 

 

2012 -2017 - листування; 

- методична допомога;       

- обмін досвідом та делегаціями,  

- заочний клуб старшокласників. 

27. Спеціалізована школа № 247  СОШ  № 1014 

м. Москва 

 

  

(2012)  

безстрокова 

 

 

- листування; 

- методична допомога;       

- обмін досвідом та делегаціями. 

28. Спеціалізована школа  

№ 247  

СОШ № 55 м. Санкт-Петербург  

 

2012 - 2017  - листування; 

- методична допомога;       

- обмін досвідом та делегаціями. 

29. Спеціалізована школа № 264  Школа № 1002  

м. Москва  

 

 

2010 - 2015 

 

 

- листування; 

- методична допомога;       

- обмін досвідом та делегаціями. 

30. Спеціалізована школа № 264  Школа № 1376 м. Москва  

 

2010 - 2015 - листування; 

- методична допомога;       

- обмін досвідом та делегаціями. 

31. Середня загальноосвітня 

школа  № 282 

Муніципальна школа  

с. Пишлиці Московська обл. 

 

2007 - 2012  - листування; 

- методична допомога;       

- обмін досвідом та делегаціями. 

СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА В’ЄТНАМ  

32. Спеціалізована школа  

№ 251імені Хо Ши Міна  

Середня спеціалізована школа 

Ханой Амстердам м. Ханой  

 

2013- 2018  - листування; 

- методична допомога;       

- обмін досвідом та делегаціями. 

США 



33. Гімназія «Києво- 

Могилянський колегіум»         

Гай Скул 

м. Сенді Спрінт Шервуд  

 

 

(2000 ) 

безстрокова 

 

- листування; 

- методична допомога;       

- обмін досвідом та делегаціями; 

- програми: 

- Українська-американська програма FLEX – акт 

підтримки миру (учнівська стипендія для навчання 

протягом року в США); 

-INTEL – для майбутнього. 

                                               

Співпраця                                                             

з міжнародними громадськими організаціями, дипломатичними представництвами 
 

№ 

п/п 

Навчальний заклад району. Напрям співробітництва Спільні заходи 

Регіональна суспільна організація «Українська Община Санкт-Петербургу 

«Славутич» 

1. Спеціалізована школа № 23  Освітньо – культурний 

- проведення міжнародних фестивалів; 

- пропаганда дитячого театрального 

мистецтва та виявлення молодих 

акторських талантів; 

- відкриття нових імен 

II Міжнародний фестиваль «Театральна маска». 

 

Презентації країн «Легенди мого міста». 

 

Міжнародний благодійний фонд мистецтв “ Dzintara zvaigzne”, м. Рига (Латвія). 

2. Спеціалізована школа № 23  Освітньо – культурний 

- проведення міжнародних фестивалів.  

- створення для дітей та підлітків 

можливості творчого спілкування,  

- виявлення нових талантів,  

- обмін досвідом, творче спілкування і 

активізація творчого потенціалу молоді. 

 

Міжнародному телевізійному форумі мистецтв“Eurojurmala” 

Литовське товариство ім. Майроніса, м. Київ (Україна). 

3 Середня загальноосвітня 

школа №147 

Освітньо-культурна діяльність 

- ознайомлення з культурою, 

традиціями та історією; 

- фольклорні заходи. 

Святкування національних та державних свят ( Новий рік, 

День незалежності Литви, виставка “Литовська національна 

спадщина. Традиційне мистецтво костюму”) 

 

Центр по роботі з біженцями Рокада, м. Київ (Україна). 

4. Середня загальноосвітня Освітньо-культурна діяльність.  Фестиваль « В колі дружньої сім’ї». 



школа  №192 - фольклорні заходи; 

- інформаційні кампанії із презентації 

європейських принципів, кращих 

практик міжнародного законодавства; 

- підвищення обізнаності громадськості 

з питань біженців та мігрантів. 

Новорічні свята. 

Проведення сумісних уроків толерантності. 

ЮНЕСКО 

6. Середня загальноосвітня 

школа  №119 

 гімназія “Троєщина” 

гімназія № 39 імені гетьмана 

України Богдана 

Хмельницького 

гімназія “Києво-

Могилянський колегіум” 

Науково-освітній. 

Екологічне виховання дітей. 

- створення для дітей та підлітків 

можливості творчого спілкування,  

- виявлення нових талантів; 

 - обмін творчими досягненням; 

 - формування екологічної свідомості та 

дбайливого ставлення до природи 

рідного краю; 

- обмін досвідом, творче спілкування і 

активізація творчого потенціалу молоді. 

Участь у міжнародних проектах. 

IEARN “Міжнародна навчальна і ресурсна сітка ” 

7. Гімназія “Троєщина” І Науково-освітній. 

Екологічне виховання дітей. 

- обмін творчими досягненням; 

- створення умов для творчої співпраці 

обдарованої молоді. 

Проекти: 

- місцеві таємниці природи 

- навчальні системи України та Білорусії. 

- книга для кожного. 

- пропозиції вирішення проблеми ековтрат у глобальному 

масштабі 

 

NAIS “Національна асоціація незалежних шкіл США”. 

8. Гімназія “Троєщина”  Науково –освітній. 

Екологічне виховання дітей.  

- обміну творчими досягненнями,  

- створення умов для творчої співпраці 

обдарованої молоді 

 

Проекти: 

- місцеві таємниці природи 

- навчальні системи України та Білорусії. 

- книга для кожного. 

- пропозиції вирішення проблеми ековтрат у глобальному 

масштабі 

 

Посольство Польщі в Україні 

9. Приватна  Лінгвістична 

гімназія 

Освітньо-культурний 

- ознайомлення з культурою, 

Міжнародний фестиваль «Голосіївська осінь». 

Участь у святі з нагоди 95-ї річниці Дня Незалежності Польщі. 



традиціями та історією; 

- фольклорні заходи. 

Участь у святі з нагоди 25-ї річниці Спілки поляків в Україні. 

 

Спілка поляків в Україні 

10. Приватна  Лінгвістична 

гімназія 

Освітньо-культурний 

- ознайомлення з культурою, 

традиціями та історією; 

- фольклорні заходи. 

Міжнародний фестиваль «Голосіївська осінь». 

Участь у святі з нагоди 95-ї річниці Дня Незалежності Польщі. 

Участь у святі з нагоди 25-ї річниці Спілки поляків в Україні. 

 

Російський центр науки та культури (представництва «Росзарубіжцентру») 

11. Середня загальноосвітня 

школа  №192 

Освітньо-культурна діяльність.  

- інформаційні кампанії із презентації 

європейських принципів, кращих 

практик міжнародного законодавства 

Фестиваль « В колі дружньої сім’ї». 

Новорічні свята. 

Проведення сумісних уроків толерантності. 

12. Середня загальноосвітня 

школа  № 263 імені Євгена 

Коновальця 

Участь у конференціях, семінарах, 

просвітницьких заходах.  

- підтримка розвитку дитячої творчості;  

- пропаганда в Україні, за кордоном 

досягнень дитячих творчих колективів, 

об’єднань;  

- створення інформаційного простору 

стосовно розвитку різноманітних форм 

естетичного виховання дітей;  

- сприяння розвитку дитячого 

фестивального руху. 

Листопад 2013 р. «Тютчевские  чтения», конкурс читців, 

наукові роботи про творчість Ф.Тютчева. 

Грудень 2013р. «Бал літературних героїв», костюми та 

монологи героїв романа О.С.Пушкіна «Евгений Онегин» 

Грудень 2013р. Всеукраїнський конкурс читців «Жива 

класика» 

 

Данська рада у справах біженців, м. Київ ( Україна). 

13. Середня загальноосвітня 

школа  №192 

Освітньо-культурна діяльність.  

- підтримка розвитку дитячої творчості;  

 

Фестиваль « В колі дружньої сім’ї». 

Проведення сумісних уроків толерантності. 

Новорічні свята. 

Музей – заповідник М.А. Шолохова , ст.Вьошинська, Шолоховського району Ростовської області (Росія). 

14. Спеціалізована школа № 207  Науково-освітній. 

Екологічне виховання дітей. 

Патріотичне виховання дітей. 

-з  метою розвитку екологічної освіти і 

виховання молоді, залучення її до 

активної природоохоронної діяльності; 

- формування екологічної свідомості та 

дбайливого ставлення до природи 

рідного краю. 

Участь у заочному конкурсі науково – дослідницьких праць в 

межах XII зльоту дитячо-юнацького руху 

 «Шолоховський родник». 

 



Посольство Республіки Білорусь в Україні 

15. Спеціалізована школа № 202  Освітньо-культурний 

- ознайомлення з культурою, 

традиціями та історією;  

- популяризація української поезії за 

кордоном та презентація творів класиків 

та сучасників європейської поезії; 

- фольклорні заходи; 

- прийняття участі у міжнародному  

фестивалі “Голосіївська осінь»; 

- святкування Днів Республіки Білорусь 

в Україні 

Міжнародний фестиваль «Голосіївська осінь». 

Концерт до 8-го березня у Посольстві Республіки Білорусь. 

Фестиваль «Наш партнер Білорусь». 

Спілка білорусів в Україні 

16. Спеціалізована школа № 202  Освітньо-культурний 

- ознайомлення з культурою, 

традиціями та історією;  

- популяризація української поезії за 

кордоном та презентація творів класиків 

та сучасників європейської поезії; 

- фольклорні заходи; 

- прийняття участі у міжнародному  

фестивалі “Голосіївська осінь»; 

- святкування Днів Республіки Білорусь 

в Україні 

Міжнародний фестиваль «Голосіївська осінь». 

Концерт до 8-го березня у Посольстві Республіки Білорусь. 

Фестиваль «Наш партнер Білорусь». 

Посольство Соціалістичної Республіки В’єтнам в Україні 

17. Спеціалізована школа  

№ 251імені Хо Ши Міна  

Освітньо-культурна діяльність 

- ознайомлення з культурою, 

традиціями та історією; 

- фолькльорні заходи. 

Проведено заходи. Присвячені 22-Й річниці присвоєння школі 

імені Хо ШИ Міна. 

Традиційне свято «ТЕТ». 

Конкурс читців поезії рідною мовою. 

Участь у міському фестивалі – конкурсі «Діалог держав – 

партнерство в освіті». 

Конференція старшокласників присвяченої дню народження 

Хо Ши Міна. 

Святкування 67-ої річниці Дня незалежності СРВ. 

Участь в проекті “Енергозбереження в усьому світі.” 

Підготовка екскурсоводів,які проводять екскурсій 

українською,англійською, в’єтнамською та російською 



мовами. 

Зустріч учнів школи з керівництвом та співробітниками 

телекомпанії «НТВ» міста Хошиміна.    

В’єтнамська громада м. Києва 

18. Спеціалізована школа  

№ 251імені Хо Ши Міна  

Освітньо-культурна діяльність 

- ознайомлення з культурою, 

традиціями та історією; 

- фольклорні заходи. 

Проведено заходи. Присвячені 22-Й річниці присвоєння школі 

імені Хо ШИ Міна. 

Традиційне свято «ТЕТ». 

Конкурс читців поезії рідною мовою. 

Участь у міському фестивалі – конкурсі «Діалог держав – 

партнерство в освіті». 

Конференція старшокласників присвяченої дню народження 

Хо Ши Міна. 

Святкування 67- ої річниці Дня незалежності СРВ. 

Участь в проекті “Енергозбереження в усьому світі.” 

Підготовка екскурсоводів,які проводять екскурсії 

українською,англійською, в’єтнамською та російською 

мовами. 

Зустріч учнів школи з керівництвом та співробітниками 

телекомпанії «НТВ» міста Хошимін. 

Благодійна організація «Тур співчуття» м. Гамбург (Німеччина) 

19. Спеціалізована школа № 264  Освітньо-культурний 

- розвиток екологічної освіти і 

виховання молоді, залучення її до 

активної природоохоронної діяльності; 

- формування екологічної свідомості та 

дбайливого ставлення до природи 

рідного краю. 

Конкурс малюнків, плакатів, газет, 

творів, присвячених річниці катастрофи на Чорнобильській 

атомній електростанції. 

 

Міжнародний молодіжний рух УМСА України з флорболу 

20. Спеціалізована школа № 264  Спортивний 

- виявлення і підтримка молодих 

талановитих спортсменів 

Проведення змагань з флорболу. 

Британська Рада 

21. Спеціалізована школа №301 

імені Ярослава Мудрого  

Освітньо-культурна діяльність.  

- популяризація культурних зв’язків 

України із мистецтвом народів світу 

 

Участь учнів у програмі “Ворота у світ.” 

 

22. Середня загальноосвітня Освітньо- культурна діяльність.  Участь учнів у програмі “Ворота у світ.” 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F


школа № 275 -популяризація культурних зв’язків 

України із мистецтвом народів світу 

 

Oxford University Press. 

23. Спеціалізована школа № 301 

імені Ярослава Мудрого  

Освітньо- культурна діяльність. 

 

Співпраця в рамках забезпечення всіх учасників навчального 

процесу якісною навчальною літературою. 

Дитячий Фонд Песталоцці. 

24 Спеціалізована школа  

 № 189  

Освітньо- культурна діяльність. 

- відпочинок та налагодження культурих 

зв’язів 

Група дітей школи перебувала у дитячому таборі з 

міжкультурного обміну в селищі дітей Троген (Швейцарія), 

липень (2013) 

 

 

Участь                                                                     

 у міжнародних проектах  
 

№ 

п/п 

Назва проекту. Навчальний заклад 

району. 

Мета проекту  Заходи щодо реалізації проекту 

1. Школи ЮНЕСКО 

Проекти: 

- Вода та всесвітня спадщина. 

- Молодь проти насильства. 

- Вивчаємо спадщину України. 

- Діалог культур. 

 

Гімназія №39 імені гетьмана 

України Богдана 

Хмельницького 

Середня загальноосвітня 

школа № 119 

Гімназія «Троєщина» 

Гімназія «Києво-

Могилянський колегіум» 

 

 

 

- ознайомлення з культурою, 

традиціями та історією України та 

інших країн; 

- розвиток екологічної освіти і 

виховання молоді, залучення її до 

активної природоохоронної діяльності; 

- формування екологічної свідомості 

та дбайливого ставлення до природи 

рідного краю 

- - виставка плакатів «ЗНАЙ СВОЇ 

ПРАВА, ДИТИНО!»; 

- виставка стінгазет, присвячена 

70-ій річниці визволення Києва та 

69-ій річниці визволення України 

від німецько-фашистських 

загарбників; 

- - урок «ЗАХИСТ ПРАВ 

ДИТИНИ» (вивчаємо Конвенцію 

ООН про права дитини); 

-  -"висадка"АЛЕЇ 

ТОЛЕРАНТНОСТІ; 

- - щорічна акція «ТОЛЕРАНТНЕ 

СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ» для 

вчителів, учнів та батьків 

- - перегляд та обговорення казки - 

вистави «Випадок у лісі»; 

- - виставка порадників «ЖИТТЯ 

БЕЗ КОНФЛІКТІВ»; 



- Круглий стіл «НАСИЛЬСТВО В 

СІМ’Ї – НАСИЛЬСТВО В 

СУСПІЛЬСТВІ – АГРЕСІЯ - 

ТЕРОРИЗМ»; 

- - презентація роботи в рамках 

проголошеного ООН Року 

Міжнародних водних ініціатив; 

- - ознайомлення з культурною 

спадщиною Європи. 

"ВПЛІТАЄМО КВІТКУ 

НІМЕЧЧИНИ В 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВІНОЧОК"; 

- - презентація літературно-

художніх творів, 

присвячених ПАШ 

ЮНЕСКО. 
5. Оосвітньо – культурний проект 

“Україна – Білорусь  – освітнє 

мистецтво” 

Спеціалізована школа № 23  - підтримка розвитку дитячої 

творчості;  

- пропаганда в Україні, за кордоном 

досягнень дитячих творчих 

колективів, об’єднань;  

- створення інформаційного простору 

стосовно розвитку різноманітних форм 

естетичного виховання дітей;  

- сприяння розвитку дитячого 

фестивального руху. 

- проведення семінарів 

“Культурно-розвиваючі іновації в 

освіті”; 

- Міжнародний фестиваль дитячих 

колективів “Театральна маска”; 

- Міжнародний фестиваль 

вокально-хореографічного 

мистецтва “Так ідуть до зiрок!”; 

-ІNTERNET-проект “Сім чудес 

столиці”; 

- здоров’язберігаючий проект 

“Здорово жити –це здорово!”, 

м.Ворохта (Україна); 

- здоров’язберігаючий проект 

“Літо для кожного!”, м.Скадовськ 

(Україна ). 

6. Освітньо-культурний проект 

“Україна – Польща – 

Співдружність”  

 

Спеціалізована школа № 23  - підтримка розвитку дитячої 

творчості;  

- пропаганда в Україні, за кордоном 

досягнень дитячих творчих 

колективів, об’єднань;  

- Міжнародний фестиваль дитячих 

колективів “Театральна маска”; 

- здоров’язберігаючий проект 

“Здорово жити –це здорово!”,  

м. Ворохта (Україна); 



- створення інформаційного простору 

стосовно розвитку різноманітних форм 

естетичного виховання дітей;  

- сприяння розвитку дитячого 

фестивального руху. 

- здоров’язберігаючий проект 

“Літо для кожного!”, м. Скадовськ 

(Україна). 

7. Освітньо-культурний проект 

“Україна – Росія – інтеграція”  

 

Спеціалізована школа № 23  - підтримка розвитку дитячої 

творчості;  

- пропаганда в Україні, за кордоном 

досягнень дитячих творчих 

колективів, об’єднань;  

- створення інформаційного простору 

стосовно розвитку різноманітних форм 

естетичного виховання дітей;  

- сприяння розвитку дитячого 

фестивального руху. 

- Міжнародний фестиваль дитячих 

колективів “Театральна маска”; 

- здоров’язберігаючий проект 

“Здорово жити –це здорово!”, 

м.Ворохта (Україна); 

- здоров’язберігаючий проект 

“Літо для кожного!”,  

м. Скадовськ(Україна). 

8. Проект “Давайте знайомитись та 

дружити”. 

 

Середня загальноосвітня 

школа № 192 

- підвищення обізнаності 

громадськості з питань біженців та 

мігрантів; 

- інформаційні кампанії із презентації 

європейських принципів, кращих 

практик міжнародного законодавства 

Фестиваль « В колі дружньої 

сім’ї». 

Новорічні свята. 

Проведення сумісних уроків 

толерантності. 

9. Проект “Енергозбереження в 

усьому світі” 

 

Спеціалізована школа №251 

імені Хо Ши Міна  

-з  метою розвитку екологічної освіти і 

виховання молоді, залучення її до 

активної природоохоронної діяльності; 

- формування екологічної свідомості 

та дбайливого ставлення до природи 

рідного краю 

- засідання клубу на тему 

“Екологія України та 

європейських країн”; 

- розроблено проекти з 

екологічних проблем світу та 

захисту природного середовища. 

11. 

 

Проект « Демократія в школі» 

 

Середня загальноосвітня 

школа  №275 

- пдоведення змісту міжнародних 

законодавчих актів до відома молоді;  

- формування почуття  цінності іншої 

людини на основі принципів 

толерантності; 

- пропаганда культури миру та 

ненасильства. 

Розповсюдження інформації  щодо 

демократії в школі  

Проведення уроків толерантності. 

12. Міжнародний проект  

“Connected”  

Учасники з Азербайджану, 

Гімназія “Києво-

Могилянський колегіум” 

- підтримка розвитку дитячої 

творчості; 

- пропаганда в Україні, за кордоном 

Прийняття участі у проекті. 

 



Вірменії, Грузії, Данії, 

Португалії, Фінляндії та України 

досягнень дитячих творчих 

колективів, об’єднань;  

- створення інформаційного простору 

стосовно розвитку різноманітних форм 

естетичного виховання дітей;  

- сприяння розвитку дитячого 

фестивального руху. 

                                                 

Діяльність євроклубів,осередків дружби 

 
№ 

П/п: 

Навчальний 

заклад 

Назва 

євроклубу, 

осередків 

дружби 

Дата 

створення 

ПІБ  

відповід.  особи 

Напрямки роботи 

 

 

 Заходи, проведені у 2013 році 

1. Середня 

загальноосвітня 

школа №275  

«Прометей»  26.03.2009 

 

Нікіфорова Ю.А. 

 

- проведення змісту міжнародних 

законодавчих актів до відома молоді;  

- формування почуття  цінності іншої 

людини на основі принципів 

толерантності; 

- пропаганди культури миру та 

ненасильства. 

Проект « Демократія в школі» 

Розповсюдження інформації  щодо 

демократії в школі на семінарах, 

конференціях 

Проведення уроків толерантності. 

2. Спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів 

№251імені Хо 

Ши Міна з 

поглибленим 

вивченням 

англійської мови 

«Меридіан»  

 

Листопад 2006 

р. 

Бабкіна Т.А. 

 

Освітньо-культурна діяльність 

- ознайомлення з культурою, 

традиціями та історією; 

- фольклорні заходи; 

-з  метою розвитку екологічної освіти і 

виховання молоді, залучення її до 

активної природоохоронної діяльності; 

- формування екологічної свідомості 

та дбайливого ставлення до природи 

рідного краю. 

Проведено заходи. Присвячені 22-Й 

річниці присвоєння школі імені Хо 

ШИ Міна. 

Традиційне свято «ТЕТ». 

Конкурс читців поезії рідною мовою. 

Участь у міському фестивалі – 

конкурсі «Діалог держав – 

партнерство в освіті». 

Конференція старшокласників 

присвяченої дню народження Хо Ши 

Міна. 

Святкування 67-ої річниці Дня 

незалежності СРВ. 

Участь в проекті “Енергозбереження 

в усьому світі.” 



Підготовка екскурсоводів,які 

проводять екскурсій 

українською,англійською, 

в’єтнамською та російською мовами. 

Зустріч учнів школи з керівництвом 

та співробітниками телекомпанії 

«НТВ» міста Хошиміна.    

3. Середня 

загальноосвітня 

школа № 282 

«Єврокуточок» Жовтень 2007 

р. 

Ковтонюк О.О. Залучення молоді до участі в 

європейських 

ініціативах,інформування з питань 

європейської інтеграції,творча 

реалізація її членів. 

- оформлення інформаційних 

стендів до Міжнародних свят;  

- виховні години, конкурси. 

 4. Спеціалізована 

школа № 307  

«Євроклуб» 

 

Жовтень 2007 

р. 

 

Паночко О.В. 

 

Залучення молоді до участі в 

європейських 

ініціативах, інформування з питань 

європейської інтеграції, творча 

реалізація її членів. 

- створення презентацій до Дня 

Європейських мов, до Всесвітнього 

Дня грамотності;  

- виховні години, конкурси; 

- участь у міжнародному круглому 

столі «Історія двох культур»;      

- обмін досвідом та делегаціями з 

школою Юнгманшуле м. Екернфьорд. 

5. Гімназія 

«Троєщина» 

 

«Євроклуб» 

 

Лютий 

2008 р. 

  

Голощук М.С.  

 

Науково –освітній. 

Екологічне виховання дітей. 

- створення для дітей та підлітків 

можливості творчого спілкування,  

- виявлення нових талантів; 

 - обмін творчими досягненням; 

 - формування екологічної свідомості 

та дбайливого ставлення до природи 

рідного краю; 

- обмін досвідом, творче спілкування і 

активізація творчого потенціалу 

молоді. 

Проекти: 

- Місцеві таємниці природи 

- Навчальні системи України та 

Білорусії. 

- Книга для кожного. 

- Пропозиції вирішення проблеми 

ековтрат у глобальному масштабі 

 



 6. Спеціалізована 

школа № 247  

Гурток 

«Глобус» 

 

Вересень 2007 

р. 

 

Мовчан К. С. Залучення молоді до участі в  

європейських  

ініціативах,інформування з питань 

європейської інтеграції,творча 

реалізація її членів. 

- оформлення інформаційних 

стендів до Міжнародних свят;  

- виховні години, конкурси; 

- круглий стіл Україна-Європа. 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів №250 з 

поглибленим 

вивченням 

математики 

«Євроклуб» 

 

Вересень 2007 

р 

 

Петренко І.М. Залучення молоді до участі в 

європейських 

ініціативах,інформування з питань 

європейської інтеграції,творча 

реалізація її членів. 

- оформлення інформаційних 

стендів до Міжнародних свят;  

- виховні години, конкурси; 

- круглі столи Україна-Європа. 

8. 

 

 

 

Середня 

загальноосвітня 

школа №270 

 

 

«Євроклуб» 

 

 

 

Жовтень 2007 

р.  

 

 

. 

Карпіна Г.П. 

 

 

 

Залучення молоді до участі в 

європейських 

ініціативах,інформування з питань 

європейської інтеграції,творча 

реалізація її членів. 

- оформлення інформаційних 

стендів до Міжнародних свят;  

- виховні години, конкурси. 

 9. Середня 

загальноосвітня 

школа №259 

Гурток 

міжнародних 

зв’язків 

2008 р Філончик А.В. Залучення молоді до участі в 

європейських 

ініціативах,інформування з питань 

європейської інтеграції,творча 

реалізація її членів. 

- оформлення інформаційних 

стендів до Міжнародних свят;  

- виховні години, конкурси. 

 

 

 


