
Співробітництво з зарубіжними навчальними закладами 
 

№ Навчальни

й заклад 

м. Києва 

Зарубіжний 

навчальний заклад 

Термін дії 

угоди про 

співпрацю 

Напрямки співпраці 

РОСІЯ 

1.  СШ № 194 ДОУ ЗОШ № 108  

Південно-Західного адміністративного 

округу м. Москва, Росія 

2010- 2015 - вивчення специфіки освітніх 

традицій і досягнень країн партнерів. 

- обмін досвідом роботи щодо перспективних освітніх 

технологій 

- підтримка та розвиток творчих і дружніх зв’язків між 

педагогічними й дитячими колективами 

- проведення спільних навчально-виховних заходів для учнів 

та педагогів, організація спільних конкурсів тощо. 

- обмін делегаціями 

2.  СЗШ №104 

ім. 

О.Ольжича 

ДОУ ЗОШ № 1065  

Південно-Західного адміністративного 

округу м. Москва, Росія 

2010- 2015  патріотичне виховання 

 профілактика здоров’я учнів в умовах навчально-виховного 

процесу 

 нові форми роботи шкільного самоврядування 

  - обмін учнями в період канікул   

3.  СШ № 210 СШ №166 м. Москва Північно-  

східного навчального округу, район 

Ліанозово  

117296 м. Москва, 

Північно-західний адміністративний 

округ, вул. Обручева, 28-а 

безстрокова  - обмін учнями та вчителями 

- обмін документацією, поповнення бібліотеки школи 

навчальне - методичною літературою та підручниками  

- листування  

-  виконання спортивно-оздоровчих програм  

-  перебування в оздоровчому таборі м. Москви учнів школи  

-  навчання вчителів школи у м. Москві та Воронежі  

-  розробка спільних навчальних проектів з навчально- 

   виховної роботи. 

4.  Ліцей № 27  

м. Брянська, Росія 

2011-2016  вивчення специфіки освітніх традицій  і досягнень країн-

партнерів. 

 обмін  досвідом роботи щодо перспективних, освітніх 

технологій. 

 підтримка та розвиток творчих і дружніх зв’язків між 



педагогічних й дитячими колективами шкіл-партнерів. 

 організація відпочинку і оздоровлення учнів та 

педагогічних працівників. 

5.  СШ № 214 Школа-інтернат № 19 з поглибленим 

вивченням окремих предметів,  

м. Москва, Росія 

2010 - 2015 - вивчення специфіки освітніх 

традицій і досягнень країн партнерів. 

- обмін досвідом роботи щодо перспективних освітніх 

технологій 

- підтримка та розвиток творчих і дружніх зв’язків між 

педагогічними й дитячими колективами 

- проведення спільних навчально-виховних заходів для учнів 

та педагогів, організація спільних конкурсів тощо. 

- обмін делегаціями 

6.  СЗШ№ 225 НВК № 1695 ім. А.П.Чехова, м. Москва 

 т. 1074953367577 

безстрокова  навчально-виховна робота, культурний обмін, міжнародний 

туризм 

7.  СЗШ№ 226 Гімназія № 1963 Південно-Західного 

округу м. Москви  

т. 01074953705288 

безстрокова  обмін досвідом з питань організації роботи школи повного 

дня 

 обмін делегаціями учнів та учителів 

8.  НВК 

«Перша 

Ластівка» 

Прогімназія  № 1644 

Південно-Західного адміністративного 

округу м. Москва, Росія 

2010  - 2015  обмін та вивчення передового педагогічного досвіду 

України та Росії 

 вивчення літературних надбань та ознайомлення з 

культурою, традиціями України та Росії учнів двох країн 

9.  Центр 

туризму та 

краєзнавства 

учнівської 

молоді 

Заклад додаткової освіти «Планета»  

Південно-Західного адміністративного 

округу м. Москва, Росія 

2010 -.2015 - обмін учнівськими туристичними групами 

- створення спільних проектів позашкільної освіти 

- обмін методичними матеріалами та дидактичними 

розробками 

10.  ЦНТТМ 

«Сфера» 

Заклад додаткової освіти «Планета»  

Південно-Західного адміністративного 

округу м. Москва, Росія 

2010 - 2015 - обмін учнівськими групами 

- створення спільних проектів позашкільної освіти 

- обмін методичними матеріалами та дидактичними 

розробками. 

11.  Центр 

творчості 

дітей та 

юнацтва 

Заклад додаткової освіти «Планета»  

Південно-Західного адміністративного 

округу м. Москва, Росія 

2010 - 2015 - обмін учнівськими групами 

- створення спільних проектів позашкільної освіти 

- обмін методичними матеріалами та дидактичними 

розробками. 



ТУРЕЧЧИНА 

12.  СШ № 16 Початкова школа ім. Шенера Бірсьоза, 

Кадикьой, Стамбул, Туреччина 

E-mail: 

senerbirsoz@hotmail.com 

 безстрокова  співпраця в проекті «Діалог культур» 

13.  СШ № 20 Ліцей  

ім. Хайрулли Кефоглу, Кадикьой, 

Стамбул, Туреччина 

E-mail: 

hkalisesi@gmail.com 

безстрокова   інтернет-листування 

  обмін делегаціями вчителів та учнів 

  ознайомлення з навчальним процесом у школах Туреччини 

14.  Гімназія  

№ 143 

Туреччина,  

м. Стамбул, 

Школа початкової освіти Ічеренкьой 

Хасан Лейлі району Кадикьой м. 

Стамбула 

E-mail: 

kushum2@mail.ru 

безстрокова -  обмін делегаціями учнів та вчителів 

15.  СШ № 194 Початкова школа                      

ім.Мустафи Айкина, Кадикьой, Стамбул, 

Туреччина 

E-mail: 

bilgi@mustafaaykin.k12.tr 

безстрокова - вивчення специфіки освітніх традицій і досягнень країн-

партнерів. 

- обмін досвідом роботи щодо перспективних освітніх 

технологій. 

- підтримка та розвиток творчих і дружніх зв’язків між 

педагогічними й дитячими колективами шкіл-партнерів. 

- організація відпочинку і оздоровлення учнів та 

педагогічних працівників. 

16.  СШ № 214 Початкова школа Ніхата Ішика, 

Кадикьой,  

Стамбул, Туреччина 

E-mail: 

253907@meb.k12.tr 

Тел.00902163364967 

 

безстрокова  вивчення специфіки освітніх традицій і досягнень країн 

партнерів. 

 здійснення обміну  педагогами і учнями з метою 

ознайомлення з культурою та національними традиціями 

країн. 

 листування та спілкування через систему  Internet 

 обмін творчими колективами 

організація спільних конкурсів дитячих творчих робіт 

17.  СЗШ№ 233 Ліцей Шенесеневлер, Кадикьой, безстрокова  вивчення специфіки освітніх традицій і досягнень країн 
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Стамбул, Туреччина 

E-mail: bilgi@senesenevlerlisesi.k12.tr 

 

 партнерів. 

 здійснення обміну  педагогами і учнями з метою 

ознайомлення з культурою та національними традиціями 

країн. 

 листування та спілкування через систему  Internet 

 обмін творчими колективами 

 організація спільних конкурсів дитячих творчих робіт 

18.  СШ № 239 Початкова школа ім. 

Халіля Тюрккана, 

Кадикьой, Стамбул, Туреччина 

E-mail: halilturkkan1@hotmaıl.com 

 безстрокова   вивчення специфіки освітніх традицій і досягнень країн-

партнерів;  

  обмін досвідом роботи щодо перспективних освітніх 

технологій; 

  підтримка та розвиток творчих і дружніх зв’язків між 

педагогічними і дитячими колективами шкіл – партнерів; 

  організація відпочинку і оздоровлення учнів  

19.  НВК № 240 

«Соціум» 

Ліцей «Інташ», Кадикьой, Стамбул,           

Туреччина 

тел.02163607898 

2007 

(безстрокова0 
 обмін досвідом діяльності учнівського самоврядування 

 презентації авторських програм 

 матеріали заходів з попередження наркоманії, що проводять 

соціальні служби для молоді Оболонського р-ну та 

соціальні служби м. Києва  

 аудіо записи класичної музики 

 презентації авторських програм 

20.  СПШ 

№244 

Початкова школа ім. Ільхамі Ертема, 

Кадекьой, Стамбул, Туреччина 

E-mail: ilhamiertem@ttnet.net.tr 

 2007 

(безстрокова) 
 вивчення специфіки освітніх традицій і досягнень країн-

партнерів 

 обмін досвідом роботи щодо перспективних освітніх 

технологій 

 підтримка та розвиток творчих і дружніх зв’язків між 

педагогічними й дитячими колективами шкіл партнерів. 

 організація відпочинку і оздоровлення учнів та 

педагогічних працівників 

21.  СШ № 298 Початкова школа ім. 50-тиріччя 

Ферідуна Тюмера, Кадикьой, Стамбул, 

Туреччина 

тел.02165724547 

2007 

(безстрокова) 
 обмін делегаціями освітян 

 листування через Інтернет 
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22.  СЗШ №328 Школа практичного мистецтва для дівчат 

«Зіхніпаша», Кадикьой, Стамбул, 

Туреччина 

E-mail: zihnipasailkogretim@mynet.com, 
тел. 0(216) 3581373, 3596945 

безстрокова  вивчення специфіки освітніх традицій і досягнень країн 

партнерів 

 здійснення обміну  педагогами і учнями з метою 

ознайомлення з культурою та національними традиціями 

країн 

 листування та спілкування через систему  Internet 

 обмін творчими колективами 

 організація спільних конкурсів дитячих творчих робіт 

23.  Гімназія 

«Оболонь» 

Початкова школа ім. Ільхамі Ахмета 

Орнекал, Кадикьой, Стамбул, Туреччина 

Тел.  02163862525 

E-mail: 

info@iaornekal.k12.tr 

безстрокова  мовна практика учнів; 

 обмін делегаціями учнів, вчителів; 

 листування через мережу Інтернет, вітання зі святами; 

 ознайомлення з культурою та національними традиціями; 

 організація спільних освітніх проектів.  

 участь учнів гімназії у гуртку фольклорних танців Туреччини. 

24.  Гімназія 

«Потенціал» 

Початкова школа «Аташехір», Кадикой, 

Стамбул, Туреччина 

тел. 02163860463 

ф. 02163024330 

безстрокова   обмін дитячими групами 

 ознайомлення з традиціями, культурою, соціально-

економічним станом, історичним минулим Туреччини 

 розвиток освітньої діяльності на основі вивчення системи 

освіти Туреччини, спільних культурних цінностей 

25.  НВК 

«Перша 

Ластівка» 

Початкова школа ім. Вчителя Харуна 

Решіта, Кадикьой, Стамбул, Туреччина 

(0216)3860463 

3860467 

безстрокова  вивчення специфіки освітніх традицій і досягнень країн – 

партнерів 

 обмін досвідом роботи щодо перспективних освітніх 

технологій. 

 підтримка та розвиток творчих і дружніх зв’язків між 

педагогічними й дитячими колективами шкіл – партнерів 

 організація відпочинку і оздоровлення учнів та педагогічних 

працівників 

ФРАНЦІЯ 

26.  

СШ № 20 

Сільськогосподарський ліцей м. Ретель, 

Франція 

тел.003332430056  

безстрокова   обмін делегаціями вчителів та учнів 

  обмін досвідом з питань міжнародної співпраці 

27.  Інститут «Гран Бльо», приватний 

навчальний заклад м. Антіби (Франція)   

(2013) 

безстрокова 

- стажування учнів, Навчальний курс інтенсивної 

французької мови з проведенням тестувань мовного рівня 
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учнів, наданням освітніх послуг та  матеріалів, 

отриманням сертифіката після закінчення курсу. 

- ознайомлення з історико-культурною спадщиною півдня 

Франції департаменту Приморські Альпи. Проживання в 

сім’ях 

 

28.  Коледжу дез Альбер, м. Аржелез сюр 

Мер, Франція 

2013-2015 - листування з учнями коледжу  

- участь у спільному проекті «Моя країна, моє місто, моя 

школа» 

29.  СЗШ №285 Коледж «Естерель»  

м. Сан-Рафаель Франція  

Т. 0130324747 

Tel. (00) 04.94.19.55.80 

Fax. (00) 0494954149 

E-mail: 0831116m@ac-nice.fr 

безстрокова  листування учнів школи з однолітками у Франції. 

 обмін учнівськими делегаціями журналів, присвячених 

проблемам освіти та навчання за кордоном. 

 знайомство з культурною спадщиною. 

 мовне стажування  учнів 

НІМЕЧЧИНА 

30.  СШ № 14 м. Піннеберг школа Т.Хойса (ФРН) 

 т. 0410169810 

e-mail: thspbg@.ord.com 

безстрокова   участь у спільних проектах. 

  листування учнів. 

  обмін груп школярів і вчителів.  

31.  Гімназія 

 ім.. Доктора Зальцунгена (Німеччина) 

Тюрінгія 

безстрокова   участь у спільних проектах. 

  листування учнів. 

  обмін груп школярів і вчителів.  

32.  Ліцей 

№157 

I-LESS GmbH (International Language 

Economics Support School), місто Фехта, 

Німеччина  

2012-2015 - вивчення іноземних мов (англійська, німецька) за 

індивідуальними програмами (екскурсійна, спортивна, 

бізнес програми) 

33.  СЗШ№ 232 Реальна школа  

ім. Л. Майтнер  

м. Монгайм, ФРН 

т. 00492173396576 

безстрокова - знайомство з історією, культурою, національними звичаями 

Німеччини; 

- встановлення і розвиток дружніх відносин між школярами, 

дитячими і молодіжними організаціями; 

- обмін учнівськими групами з метою підвищення їх мовного 
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та загальноосвітнього рівня; 

- організація актів солідарності, активізація благодійницької 

діяльності та інше. 

34.  СШ№ 239 Школа  

ім. М. Горького  

м. Кляйнмахнов,  

Функе алея, 106, ФРН. 

www.maxim-gorki-

gesamtschule.kleinmachnow.de 

(2007) 

 безстрокова 
 спільні міжнародні проекти 

 обміни групами учнів 

- практика з мови, вивчення культури наших народів 

35.  Школа Хюлльхорст 

 ( ПРВ ) 

ФРН  

2010 – 2014 - співпраця в рамках міжнародного культурно-освітнього 

проекту „Коменіус” 

36.  Вищий педагогічний заклад Швебіш 

Гмюнд 

ФРН 

(1993) 

Безстрокова 

- проходження практики студентами ВНЗ Швебіш Гмюнду, 

реалізація проектів „Бінарний урок”, „Тижневий план” 

ПОЛЬША 

37.  СШ № 252 Комплекс загальноосвітніх шкіл міста 

Пшемишля ім.. Маркіяна Шашкевича з 

українською мовою навчання 

до 2015р. - обмін учнями  (починаючи  з 5 класу)  з метою спільної 

участі в проектах, заняттях і шкільному житті, проведенні 

загальноосвітніх і культурних програм, спортивних змагань, 

екскурсій і т.п.; 

- обмін викладачами, навчально-методичними матеріалами з 

метою покращання методики викладання в школах – 

побратимах, в тому числі в рамках спільних країнознавчих 

курсів і стажувань, семінарів, конференцій і т.п.; 

- взаємодія батьків учнів шкіл - партнерів. 

Комплекс загальноосвітніх шкіл міста 

Бартошице з українською мовою 

навчання 

до 2016р 

38.   Гімназія 

«Пріоритет» 

Загальноосвітня школа № 5 ім. Генріка 

Сінкевича, м. Краснік Люблінського 

воєводства, Польща 

безстрокова  обмін досвідом з питань екологічного виховання; 

обмін учнівськими делегаціями. 

39.  Краківська Академія імені А.Ф. 

Моджевського, Польща 

безстрокова - інновації в освіті на рівні європейських стандартів 

ПРИДНІСТРОВСЬКА МОЛДАВСЬКА РЕСПУБЛІКА 

40.  
СЗШ  

№ 170 

Рибницький ліцей Придністровської 

Молдавської Республіки 

 

2010 – 2016 - міжнародний спортивно-інтелектуальний конкурс «Істок», 

зустрічі учнівського самоврядування 



41.  НВК № 240 Муніципальний освітній заклад 

«Українська гімназія ім. І.П. 

Котляревського» 

Придністровська Молдавська Республіка, 

м. Бендери 

(2007) 

безстрокова 
 спільна участь у фестивалі «Водограй на Оболоні» 

 аудіо записи класичної музики 

 матеріали передового педагогічного досвіду вчителів нашої 

школи, району, міста 

 матеріали заходів з попередження наркоманії, що проводять 

соціальні служби для молоді Оболонського р -ну та 

соціальні служби м. Києва 

 сценарії позакласних заходів 

 обмін досвідом на рівні директорів 

- презентації авторських програм 

ШВЕЦІЯ 

42.  СШ № 211 Швеція, Стокгольм 

гімназія ім. Віктора Рідберга  

Gymnasium 

Viktor Rydbergs väg 31 

S 18262 Dgursholm 

Sweden 

(2006) 

 безстрокова  
 проектна діяльність; 

 спільна участь у Моделі Європейського парламенту 

43.  Швеція, Упсала 

школа ім. Цельсія  

Uppsala Celsinsskolan UVB, 

Uppsala Kommun 

75275 UPPSALA 

Sweden 

(2006) 

 безстрокова  
 обмін делегаціями; 

 спільні акції миротворчого напрямку 

США 

44.  Ліцей 

№157 

Pickering College,  

Newmarket, Toronto, USA 

2013-2016 - участь в різноманітних академічних, спортивних та 

лідерських програмах, мовні курси, підготовка учнів до 

навчання в університетах в США 

45.  СЗШ№168 Державний університет Оклахоми США  

 

2009 – 2014 - професор університету Оклахоми Аллан Олдей, 

Стипендіат програми обміну імені Фулбрайта працював 

разом із дружиною Керрі Олдей (викладач Special 

education університету) в КМПУ. В школі проводив 



семінари для вчителів, батьків, дітей. 

46.  СЗШ №256 Фармацевтичний коледж у Вешон, США 

Тел. 2064651772 

безстрокова  обмін груп школярів і вчителів з метою ознайомлення з 

країною, мова якої вивчається 

 листування учнів 

  відпочинок та оздоровлення дітей  

ІЗРАЇЛЬ 

47.  Гімн.-

інтернат.  

№ 299 

Школа м. Бейтар Ізраїль 

 Тел. 9725255948 

 

 

безстрокова  літнє оздоровлення учнів липень-серпень 

 семінари- практикуми з питань викладання мови іврит, 

історії, традицій, культури єврейського народу між 

навчальними закладами  

 тренінги з розвитку виховної роботи в  ЗНЗ 

 організація пошукової роботи та музейної справи 

48.  «Школа Бет Егуда», місто Москва 

Російська Федерація 

безстрокова  літнє оздоровлення учнів липень-серпень 

 семінари-практикуми з питань викладання мови іврит, історії, 

традицій, культури єврейського народу між навчальними 

закладами  

 тренінги з розвитку виховної роботи в  ЗНЗ 

 організація пошукової роботи та музейної справи 

БОЛГАРІЯ 

49.  Ліцей 

туризму 
International University College (Болгарія) 

(2009) 

 безстрокова 
Мовні курси для ліцеїстів, навчання випускників 

ГРЕЦІЯ 

50.  Ліцей 

туризму 

Кіпрський університет (2009) 

 безстрокова 

Літні табори відпочинку, мовні курси для учнів 

 

 

 

                            

 

 

 

                                                      



Співпраця з міжнародними громадськими організаціями та дипломатичними представництвами 
 

№ ЗНЗ Повна назва громадської організації, 

дипломатичного представництва укр. 

мовою 

Напрямки 

співпраці 

Спільні заходи 

1 СШ № 14 Центральне Управління у справах освіти 

за кордоном м. Кьольн (Німеччина) 

Підготовка учнів 

до мовного 

диплому  

Проведення семінарів в Україні та Німеччини, проведення 

іспитів DSDII 

Німецький культурний центр в Україні 

інститут ім. Гете 

Спілкування з 

носіями мови 

Проектна 

діяльність 

 метод. семінари,  

 участь у конкурсах, 

 перегляд фільмів з подальшим обговоренням 

Посольство Німеччини в Україні Участь у спільних 

проектах 

 

 семінари, культурні заходи 

 отримання „Шпрахдиплому” 

Посольство Польщі в Україні підтримка 

партнерських 

стосунків 

 зустріч в посольстві з учнями  

2 СШ № 16 Світова організація PTPI  «Люди до 

людей» 

Співпраця в 

проектах Культури  

Миру «Peace through 

Understanding» 

 створення  шкільного осередку , 

 робота в рамках проекту «Рівний Рівному», « Школа Миротворця» 

3 СШ № 20 Посольство Франції в Україні - Культурне і 

творче 

співробітництво;  

- співробітництво в 

мовній сфері і в 

галузі освіти; 

- підтримка 

розвитку й 

модернізації 

викладання 

- зустрічі з Послом Німеччини п. Крістофом Вайлем та 

Послом Франції п. Аленом Ремі на церемонію з 

відзначення 50-ї річниці від дня підписання 

Єлісейського договору 



французької мови 

відповідно до 

реформи системи 

освіти в Україні 

Французький інститут в Україні розповсюдження 

французької мови 

та культури 

- проведення французьких іспитів DELF для школярів на 

базі спеціалізованої школи №20 

- участь у заходах, приурочених Дню Франкофонії 

- участь у конкурсах  

 

5 Ліцей 157 ILESEK «Айсек»  Підтримка  та 

розвиток 

лідерства в школі 

 зустрічі з  лідерами учнівського самоврядування 

«Спілка поляків  м. Києва» Вивчення польськ

ої  мови, 

культури, історії, 

народних 

традицій 

- зустрічі, проведення спільних заходів 

-  Міжнародна організація жінок «Ла-

страда» 

захист прав жінок 

в Україні 

-участь в семінарах та конференціях 

6 СЗШ №168 

 

 

 

 

I* EARN 

Міжнародна освітня ресурсна мережа 

проектна 

діяльність, 

дистанційна 

освіта 

- конференції, семінари, тренінги 

Міжнародна Освітня Ресурсна Мережа 

i*EARN 

освітні 

телекомунікаційні 

проекти 

- участь у міжнародних проектах 

Посольство США  освітні проекти - зустрічі, конкурси, проекти 

 Програма обміну «Відкритий світ» при 

Бібліотеці Конгресу США  

програма обміну - обмін  

  Міжнародний фонд  "Відродження"  інклюзивна освіта - створення веб-порталу з інклюзивної освіти "Соціальна 



мережа для батьків та фахівців з інклюзивної освіти" 

Конференції, круглі столи 

7 Гімназія 

«Потенціал

» 

Міжнародна громадська організація 

“Цивілізація культури духовності і 

розвитку” 

“Програма 

здоров'я” 

- батьківські збори, лекторій для педколективу, батьків 

9 СШ №214 Документаційний центр порохового 

заводу в Лібенау та Штайберзі 

(Німеччина) 

пошукова 

діяльність,  

збір матеріалів   

обмін делегаціями 

 

 проведення лекції «Прояв неофашизму в Європі» 

 проект «Переплетіння доль» 

 допомога німецькій стороні в створенні музею в Лібенау 

поповнення музею експонатами 

 Баварський молодіжний союз самаритян 

Німеччини 

спілкування між 

молоддю 

- екскурсія до Національного музею архітектури та побуту 

України під відкритим небом у Пирогові 

10 СЗШ №225 Союз українок Скандинавії 

(Швеція) 

культурний обмін - створення «Літературної скарбниці» (обмін літературою) 

Конгрес (земляцтво) українців Естонії культурний обмін  видання літературного альманаху „Грона” (публікація 

учнівських і вчительських літературних есе) 

2.  СЗШ №233 Всесвітня організація  «Крок за кроком» розвиток 

інклюзивної 

освіти 

 - конференції, круглі столи, обмін досвідом 

11 СШ № 239 Федеральне управління в справах освіти 

за кордоном ФРН ( ZfA) 

удосконалення 

вивчення нім. 

мови, пізнання 

німецької 

культури та 

сьогодення 

- екзамен на Диплом нім. мови Уряду ФРН (Deutsches 

Sprachdiplom ) 

Міжнародний проект євроатлантичної 

інтеграції „Школи – партнери 

майбутнього” 

патронат в 

організації, 

реалізації, 

міжнародних 

проектів школи  

 

12 СШ № 252 Спілка поляків м. Києва проект «Діти та 

молодь без 

кордонів» 

- літні та осінні канікули у Польщі та Словакії учнів та 

вчителів; 

- участь у конкурсі «Країнознавець» 



14 Гімназія-

інтернат  

№ 299 

Український центр вивчення Холокосту розвиток 

єврейської  

освіти  та 

культури в 

Україні 

- екскурсії, творчі роботи учнів,робота гімназійного музею 

Сім’ї та Холокосту 

Євроазійський єврейський конгрес розвиток 

єврейської  

освіти  та 

культури в 

Україні 

- семінари-практикуми з питань викладання мови іврит, історії, 

традицій, культури єврейського народу 

Інститут етнонаціональних та політичних 

досліджень НАН України 

розвиток 

єврейської  

освіти  та 

культури в 

Україні 

- організація пошукової роботи та музейної справи. 

- семінари-практикуми з питань викладання мови іврит, історії, 

традицій, культури єврейського народу 

Рада національних шкіл України розвиток  

освіти  та 

культури в 

Україні 

- семінари-практикуми з питань викладання історії. 

Інститут іудаїки України розвиток 

єврейської  

освіти  та 

культури в 

Україні 

- екскурсії, творчі роботи учнів,робота гімназійного музею 

Сім’ї та Холокосту 

ВААД України розвиток 

єврейської  

освіти  та 

культури в 

Україні 

- семінари-практикуми з питань викладання мови іврит, історії, 

традицій, культури єврейського народу 

КІНОР України розвиток 

єврейської  

освіти  та 

культури в 

Україні 

- семінари-практикуми з питань викладання мови іврит, історії, 

традицій, культури єврейського народу 



1. Асоціація неурядових організацій 

України 

 

розвиток  

освіти  та 

культури в 

Україні 

- тренінги з розвитку виховної роботи 

Фонд Анни Франк,  Нідерланди) 

2.  

розвиток 

єврейської  

освіти  та 

культури в 

Україні 

- семінари-практикуми з питань викладання історії, культури 

єврейського народу 

Російський Фонд «ХОЛОКОСТ» розвиток 

єврейської  

освіти  та 

культури в 

Україні 

- екскурсії, організація пошукової роботи та музейної справи. 

Інститут вивчення іудаїзму у країнах 

СНД ( Росія- Ізраїль) 

розвиток 

єврейської  

освіти  та 

культури в 

Україні 

- організація пошукової роботи та музейної справи. 

- тренінги з організації неформальної освіти роботи. 

- вивчення культурної спадщини та історії єврейських громад 

різних країн 

- стажування вчителів  

3. Посольства держави Ізраїль розвиток 

єврейської  

освіти  та 

культури в 

Україні 

- семінари-практикуми з питань викладання мови іврит, історії, 

традицій, культури єврейського народу 

- вивчення культурної спадщини та історії єврейських громад 

різних країн 

- організація та проведення спільних культурно-мистецьких та 

національних свят 

15 Ліцей 

туризму 

Міжнародна молодіжна некомерційна 

незалежна організація (AIESEC) 

участь у проектах, 

зокрема „Summer 

world without 

Borders” 

- залучення представників організації до позакласних заходів та 

виховного процесу 

16 Гімназія 

«Пріоритет

» 

Центрально-Європейська Академія 

Навчань та Сертифікацій CEASC, 

Польща 

проект «Освіта 

без кордонів» 

- стажування «Створення та управління власним бізнесом на 

території ЄС на прикладі Польщі». 

- семінар «Європейські кваліфікаційні рамки та інструменти їх 

реалізації в програмі Horizont-2020». 

- входження до складу групи «Освітній консультант» проекту 



18 СЗШ № 9 

 

Соціально-громадський центр 

”Перспектива” 

громадська 

діяльність, 

волонтерство. 

 

Всеукраїнська організація «Крок за 

кроком»-проект «Громадсько-активна 

школа» 

громадська 

діяльність, 

волонтерство, 

заходи. 

- День знань, День вчителя, концерт для ветеранів присвячений 

70-річчю визволення Києва від німецько-фашистських 

загарбників, акція «Подаруй дитині посмішку». 

Телерадіокомпанія „Глас” участь у 

телепрограмі 

«Наш час» 

- вихід в телеефір кожної суботи протягом року. 

Соціально-громадський центр 

”Перспектива” 

громадська 

діяльність, 

волонтерство. 

- День знань, День вчителя, концерт для ветеранів присвячений 

70-річчю визволення Києва від німецько-фашистських 

загарбників. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Співпраця з українською діаспорою 

№ 

п

.

 

п

. 

Держава Громадська організація, навчальний 

заклад української діаспори 

Навчальний заклад 

району 

Напрямки співпраці 

1.  Україна Товариство «Україна-Світ» РУО Розширення зв’язків між навчальними закладами 

Оболонського р-ну та українськими школами за 

кордоном. 

Спільна організація та проведення Міжнародного 

фестивалю «Водограй на Оболоні» 

2.  Канада Фундація  

ім. О. Ольжича 

СЗШ № 104 Створення музею рідного краю 

3.   Швеція  Союз українок Скандинавії  СЗШ № 225 Видання літературного альманаху „Грона” 

(публікація учнівських і вчительських 

літературних есе) 

Створення «Літературної скарбниці» (обмін 

літературою) 

4.  Естонія Конгрес (земляцтво) українців Естонії 

5.  Придністров’я  Українська гімназія  

ім. І.П. Котляревського 

НВК № 240 Участь у міжнародному фестивалі «Водограй на 

Оболоні». 

Обмін досвідом роботи педагогічних колективів 

Організація спільних оздоровчих та освітньо- 

культурних заходів з метою мовної практики 

учнів та вивчення української культури. 

6.  Польща Комплекс шкіл з українською мовою 

навчання у Бартошицях 

СШ № 252  Обмін досвідом роботи педагогічних колективів 

 

 

 

           

 

 



Участь у міжнародних проектах та програмах 
 

№ 

з/п 

Міжнародний проект, міжнародна 

програма 

Навчальний заклад, 

який бере участь у 

міжнародному  проекті, 

програмі 

Мета проекту, програми Заходи щодо реалізації проекту, програми 

1  ПАШ ЮНЕСКО СШ № 211 

СШ № 16 

СЗШ № 8 

Гімназія «Оболонь» 

МФШ 

Популяризація цілей та 

принципів ООН. 

Утвердження проголошених 

ЮНЕСКО ідеалів миру, прав 

людини і взаєморозуміння  

між народами через систему 

освіти 

1.УЧАСТЬ У ХV ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 

УЧНІВ АСОЦІЙОВАНИХ ШКІЛ ЮНЕСКО «ВОДНІ 

РЕСУРСИ СВІТУ: БЕЗПЕЧНИЙ ВПЛИВ, РОЗУМНЕ 

КЕРУВАННЯ, СПРАВЕДЛИВЕ ВИКОРИСТАННЯ»  

16-18 вересня 2013 р. Ласпі Крим . 

2.Участь у семінарі- тренінгу в рамках 

проекту АСОЦІЙОВАНИХ ШКІЛ ЮНЕСКО 

«Вода та всесвітня спадщина» 11.10.2013 (на 

базі фінансового ліцею) 

 3.15.11.13-  участь у районній акції з 

відзначення 60-річчя ПАШ ЮНЕСКО на базі 

ЗНЗ№8.  

4. 18.11.13 участь у роботі Міжнародного 

форуму «Сучасному навчальному закладу - 

культуру толерантності» на базі Ліцею 

міжнародних відносин №51  

29-30.11.13 участь у V науково-практичній 

конференції «Модель ООН: Сканді – 2013. 

Міжнародна співпраця як запорука стійкого 

розвитку, захисту миру та безпеки світової 

спільноти» на базі Скандинавської гімназії  

30.11.13 Участь у конференції учнів 

асоційованих шкіл ЮНЕСКО на тему: «Водні 

ресурси. ХХІ століття», присвяченій 

Міжнародному року співпраці з питань води 

на базі ліцею «Лідер». 

13.12.13 – участь у проекті «Вода-це життя» 

на базі університету КРОК  



8. 14. 17.12.13- УЧАСТЬ У ПРОЕКТІ 

«ЄВРОБАЧЕННЯ» НА БАЗІ СШ №20  

1.  I* EARN СЗШ №168 Проектна діяльність, 

дистанційна освіта 

Інтернет-конференції, дистанційні курси 

2.  Life-Link Friendship-Schools Екологічна освіта та 

виховання 

4 Програма «Cambridge English 

Schools» 

 Ліцей № 157 та 

Кембриджський 

університет, 

видавництво 

«Cambridge University 

Press» та 

екзаменаційний 

департамент  

Кембриджського 

університету 

«Cambridge ESOL» 

Використання сучасної 

освітньої програми при 

вивченні англійської мови та 

підготовка учнів до 

сертифікованих іспитів з 

англійської мови 

міжнародного зразка   

Практичні методичні семінари та тренінги 

для вчителів англійської мови,  

вебінари від видавництва та екзаменаційного 

департаменту,  

практичні семінари від екзаменаційних 

центрів, 

підготовка та сертифіковане тестування 

учнів з англійської мови 

5 « Німецький Шпрахдиплом» СШ № 14 

СШ № 239 

Досягнення рівня володіння 

нім. мовою C1, Практика 

міжнародного іспиту. 

Усний екзамен січень 2012 

Пілотний екзамен 01.11.2012 

Письмовий екзамен 04.12.2012 

Усний екзамен 07-08.12.2012 

6 Міжнародний благодійний фонд 

«М'юзік Кемп Інтернешенл» 

 

СЗШ № 9,  

11 учасників. 

Музичний табір для дітей 

віком від 10 до 14 років 

1.Навчання в музичному таборі  з 28.12.13 р. 

по 06.01.14.р. 

2.Різдвяний концерт в Патріаршому соборі 

м. Київ 07.01.2014р. 

7 «Школи-партнери майбутнього» СШ № 14, м.Київ–

гімназія ім.Хойса,  

м. Піннеберг, 

Німеччина. 

Розвиток стосунків між 

двома країнами та школа, 

шкільний обмін 

Спільна робота над проектом, захист робіт в 

Нім.Бундестазі та в Нім.Посольстві, в 

Україні, знайомство з країнами. 

8 «Молодь дебатує» СШ №14 –інститут 

Гете, Німецький 

культурний центр в 

Україні. 

Покращення рівня знань з 

нім. мови, міжкультурна 

компетенція 

Участь в конкурсі «Молодь дебатує». 

9 Проект білінгвальної школи СШ № 20 Вивчення окремих предметів Вивчення окремих предметів французькою 



французькою мовою мовою; 

Семінари з носіями мови, конкурси 

10 Служби педагогічних обмінів в 

ДААД. 

Програма переможців конкурсу  для 

іноземних школярів. 

СШ № 14  1.Підвищення кваліфікації 

вчителів іноземних мови. 

2.Підвищення методико-

дидактичної та країнознавчої 

кваліфікації . 

- Проекти по електронній пошті, 

партнерство між школами. 

- Стипендії (4-х) для учнів переможців 

олімпіад. 

11 English Access Microscholarship 

Program 

СЗШ № 168 навчання учнів за програмою 

стипендій з англійської мови 

2 роки учні 3 рази на тиждень безкоштовно 

вивчають англійську мову  

12 Проект Європейського Союзу  

E-Twinning 

Спеціалізована школа 

№ 20 та навчальний 

заклад з Хорватії,Італії. 

- підвищити мотивацію до 

вивчення іноземних мов та 

покращити навички 

використання інформаційно-

комунікаційних технологій 

Обмін з учнями Хорватії презентаціями, 

книжками, буклетами, дисками  з 

інформацією про своє місто, свій навчальний 

заклад  

Обмін вітальними листівками з Різдвом 

13 Міжнародний культурно-освітній 

проект „ Коменіус” (англ. мовою) 

Спеціалізована школа 

№ 239 

Тема проекту „Спорт” 

(учасники: Німеччина, Чехія, 

Туреччина, Словакія, 

Україна ) 

Інтерв’ю з відомими спортсменами України, 

віртуальне спілкування  

14 Міжнародний проект „Зустріч з 

Східною Європою” Міністерство 

освіти та Міністерство сім’ї молоді і 

спорту  землі ПРВ (ФРН) 

Спеціалізована школа 

№ 239 

Ознайомлення учнівської 

молоді з місцем і ролью 

України в Східній Європі, 

вдосконалення німецької 

мови 

Створення: проектів різної тематики, 

направлення на конкурс в Німеччину. 

 

 

  

15 Міжнародний всеукраїнський 

природничий конкурс „ Колосок” 

СШ № 239 

НВК № 240 «Соціум» 

Розвинути зацікавленість до 

природничих наук. 

Консультації, конкурсні випробування за 

віковими категоріями. „Колосок – весняний 

2012”   

„Колосок – осінній 2012”   

16 МОіНМСУ Інститут інноваційних 

технологій і змісту освіти 

Міжнародна асоціація „Кенгуру без 

кордонів” 

Міжнародний математичний 

конкурс „Кенгуру 2012” 

Спеціалізована школа 

№ 239  

НВК № 240 «Соціум» 

Нестандартні завдання, 

способи їх викладення, 

тестова форма.  

Консультації, конкурсні випробування. 

17 «Переплетіння доль людських» - СШ № 214 Проводити роз’яснювальну Регулярні українсько-німецькі зустрічі 



спільний проект з Молодіжним 

об’єднанням при спілці 

«Документаційний центр 

порохового заводу Лібенау» 

 

 роботу серед молоді про 

злочини націонал-

соціалістського свавілля.  

Активно протидіяти всім 

формам дискримінації в 

наших громадах (зокрема 

расизму). 

Заохочувати молодь до 

взаємної терпимості, 

прищеплювати повагу до 

людської гідності. 

Створення  міцної основи 

для взаєморозуміння, 

примирення та поваги до 

людини у спільному 

Європейському домі. 

 

молоді та дорослих. 

Збір учнями історичних документів, 

фотографій, фактів часів ВВВ. 

Написання дитячих творів, рефератів про 

долі їхніх рідних, що пережили страшне 

лихо війни. 

Проведення круглих столів. 

Відвідування музею ВВв. 

Зустрічі зі свідками тих подій 

Створення музейних експозицій.  

 

18 Міжнародний фестиваль  «Водограй 

на Оболоні» 

ЗНЗ району Налагодження зв’язків з 

українською діаспорою у 

світі національними 

меншинами в Україні 

Поширення і популяризація 

української культури 

Вивчення культури 

національних меншин в 

Україні 

Круглий стіл «Формування національної 

самоідентичності та міжкультурної 

толерантності з урахуванням внутрішніх 

міжетнічних відносин і перспектив 

інтеграції українського суспільства в 

європейський простір» 

Науково-практична конференція 

«Українська традиційно-побутова культура - 

невичерпне джерело духовності нації». 

Майстер-клас українського декоративно-

прикладного мистецтва 

День української культури 

День світової культури 

Виставка образотворчого, декоративно-

прикладного та декоративно-ужиткового 

мистецтва 

19 Європейський молодіжний Спеціалізована школа Було засновано у 1987 році Участь делегації старшокласників школи у 



парламент (ЄМП) .  

 

№ 20 як пан’європейський проект 

для шкіл з метою поширення 

та пропагування ідеї єдиної 

Європи та європейського 

громадянства 

другій франкомовній сесії  

20 Програма обміну на навчання та 

перебування строком на 1 рік у 

США 

Спеціалізована школа 

№ 20 

засіб досягнення 

взаєморозуміння між двома 

культурами, які довгий час 

були відгороджені один від 

одного "залізною завісою" 

Стипендії отримали учениці : 

11Б класу – Олійник Марія 

9-А класу – Артамонова Єлизавета 

21 Міжнародний проект «6 мільйонів 

сердець» (Росія, Україна, 

Німеччина). 

Меморіальний вечір, присвячений урокам 

Кришталевої ночі, перегляд 

документального фільму «Кришталева  ніч». 

Участь в міжнародному Дні боротьби проти 

фашизму,  расизму, антисемітизму 

21 Міжнародний конкурс „ Молодь 

дебатує” ( відділи культури 

посольств ФРН в Україні, Росії, 

Чехії, Латвії, Литві, Естонії, 

Угорщині ) 

Спеціалізована школа 

№ 239 

Правила та культура дебатів. 

Навчання аналізу, 

аргументації, розвиток 

загальноосвітнього рівня.  

Квітень 2013, міський конкурс на базі 239 

школи. 

 

22 Програма «Премія за особливі 

успіхи в вивченні німецької мови 

серед учнівської мови» 

Спеціалізована школа 

№ 239 

Знайомство з країною та 

удосконалення нім. Мови. 

Окрема програма PAD протягом місяця 

23 INTEL „Навчання для майбутнього” Ліцей туризму 

СЗШ № 168 

Опанувати ефективні 

педагогічні та інформаційні 

технології, розширити їх 

використання під час 

організації самостійної 

проектно-дослідницької 

діяльності учнів 

Проходження курсів 

педагогічними працівниками 



24 IEARN (International Education and 

Resource Network) - Міжнародна 

освітня та ресурсна мережа 

Ліцей туризму  Навчаючись, змінити світ, 

застосовувати набуті в школі 

знання 

Написання творчих робіт учнями (в рамках 

проектів „Закони життя”, „Зарубіжні діячі в 

назвах вулиць твого міста” тощо) 

25 «Діти та молодь без кордонів»  Спеціалізована школа 

№ 252 

ім. В.Симоненка 

- ознайомлення з життям 

польського народу, його 

історією, наукою, 

літературою, мистецтвом, 

народною творчістю, 

шляхом відпочинку та 

оздоровленням дітей та 

молоді в Республіці Польща 

- відпочинок та оздоровлення дітей в 

Республіці Польща; 

26 «Сприяння розвитку соціальної 

інфраструктури. Пілотний захід 

«Міський простір» 

Середня 

загальноосвітня школа  

№285  

Реконструкція спортивного 

залу школи 

Участь у гранті. 

Рамкова угода. Мікропроект на 

реконструкцію спортивного залу. 

Кошторисна документація. 

27 Енергоефективна школа Середня 

загальноосвітня школа  

І №285 

Ознайомлення з проблемами 

енергоефективності. 

Участь у проекті. Відкриття проекту. 

Виставки присвячені енергозбереженню 

 

28 Програма Шорашим” („Коріння”) Гімназія-інтернат №299 Вивчення культурної 

спадщини та історії 

єврейських громад України 

Виїзди з освітньою та пошуковою роботою в 

міста України, Білорусії, Литви, Польщі, 

Росії, Ізраїлю. 

29 Програма  

„Маса-Шорашим” 

(„Уроки та історія Холокосту”) 

Гімназія-інтернат №299 Вивчення історії Холокосту Проведення уроків історії, проведення 

семінарів-практикумів з історії 

Європейського єврейства 



30 Програма „Толерантність” Гімназія-інтернат  

№ 299 

Вивчення культури різних 

національних груп. 

Міжнародний національний дитячий табір 

„Истоки толерантности- спільний 

відпочинок дітей різних національностей 

31 Проект „Толерантність-уроки 

Холокосту” 

Гімназія-інтернат №299 Вивчення культурної 

спадщини та історії 

єврейських громад України, 

Холокосту 

Проведення семінарів-практикумів з історії 

єврейства, пошукова робота. 

32 Проект „Дом Анны Франк”” Гімназія-інтернат №299 Виховання толерантності  

через призму уроків 

Холокосту 

Проведення уроків історії, проведення 

семінарів-практикумів з історії 

Європейського єврейства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Діяльність євроклубів, осередків дружби 
 

№ 

з/п 

Навчальни

й заклад 

Назва осередку 

дружби 

Дата 

створе

ння 

П.І.Б. 

відповідальної 

особи 

Напрямки роботи Заходи, проведені у 2013 році 

1. СШ №14  Центр Німецької 

культури 

«Відерштраль» 

2013 р.  Активізація пізнавальної 

діяльності та розширення 

світогляду школярів; 

Спільні проектні роботи 

2. СШ № 20 Євроклуб 

«Крила» 

2012 р. Грибова Н.М. Активізація пізнавальної 

діяльності та розширення 

світогляду школярів; Знайомство 

з культурною спадщиною 

ЮНЕСКО; 

Зміцнення і розвиток 

партнерських  зв’язків учнівської 

молоді асоційованих шкіл 

ЮНЕСКО та кандидатів в 

асоційовані школи ЮНЕСКО; 

Інтеграція молоді в європейський 

освітній простір через 

міжнародні програми ЮНЕСКО 

-Проведення шкільного конкурсу пісень 

мовами різних країн «Євробачення – 2013», 

акція з нагоди 60-річчя ПАШ ЮНЕСКО 

-Проведення фотовиставки  «Мій рідний край 

– прекрасна Оболонь», шкільна акція з нагоди 

60-річчя ПАШ ЮНЕСКО 

- До дня писемності –  

Проведення літературних читань, конкурс 

поезії, 

Конкурс стіннівок. 

До всесвітнього дня вчителя – проведення 

квесту знань для вчителів. 

3. СЗШ  

№ 104 

«Word  man» 

 

2003 р. Кінова О. В. - Обмін делегаціями освітніх 

закладів 

- Участь у міжнародних 

конкурсах,фестивалях 

- Вивчення історії, культури 

країн закладів-партнерів 

- Прийом делегації учнів шкіл № 19 та № 70 

м. Тула; 

- Направлення листів з пропозицією про 

співпрацю до представництв Швеції, 

Норвегії; 

- Проведення Дня Країн Скандинавського 

регіону 

4. Гімназія  

№ 143 

Європейський 

клуб 

2006 р.  Дерганюк 

Н.М. 

розвиток міжнародних зв’язків - Проведення днів Європи,  

- зустріч делегацій 

5. 170 «Глобус» 1998 Середа Г.Р. - Вивчення звичаїв, традицій та 

обрядів народів країн світу 

-Налагодження зв’язків з 

українськими школами діаспори 

- Проведення спортивних змагань з футболу 

в       рамках Міжнародного турніру 

«Оболонь» 

Організація обмінів учнівських делегацій 



6. СШ № 211 Школа Миру 2003р Кудряшова С. 

І. 

- Обмін делегаціями освітніх 

закладів 

- Участь у міжнародних 

конкурсах, 

фестивалях 

- Вивчення історії, культури 

країн закладів-партнерів 

- участь у  Всеукраїнськії науково-практичній 

конференції Асоційованих шкіл ЮНЕСКО  

 

7. СЗШ  

№ 226 

«Глобус» 2007 р. Швачка Л.І. - Знайомство з культурою та 

традиціями європейських держав 

- Конкурс малюнків « Наші друзі в Хорватії, 

Чорногорії, Сербії» 

- Бесіди « Культурно - історичні зв’язки 

України з європейськими державами» 

8. СЗШ  

№ 232 

“Плеяда” 2000 р. Кириленко  

Н. М. 

- поширення інформації про 

діяльність Євросоюзу; 

- вивчення ділового етикету, 

основ міжнародних відносин; 

- встановлення і розвиток 

дружніх відносин між 

школярами, дитячими і 

молодіжними організаціями 

закордонних країн;  

- налагодження співробітництва 

між навчальними заклади 

України та Німеччини, 

Великобританії; 

- обмін учнівськими групами між 

країнами-партнерами з метою 

підвищення їх мовного та 

загальноосвітнього рівня; 

- залучення учнів до вивчення 

культури, традицій та звичаїв 

згаданих країн і популяризація 

цієї інформації серед учнів, 

батьків і вчителів школи шляхом 

підготовки творчих проектів і 

- Заходи, приурочені до знаменних дат та 

міжнародні свята ( за окремим планом) 

25.01.2011 Конкурс інсценованої казки 1-7 кл. 

14.02.2011 Свято Валентина “Серця двох” 

святкування Дня Святого Валентина в 

закордонних країнах 4.03.2011 Бесіда “Сім 

чудес світу” 1-11 кл. 

15.04.2010 Конкурс «Свій голос віддаю на 

захист природи» 8-10 кл. 

19.05.2011-20.05.2011 заходи до Дня Європи  

- залучення учнів до пізнавально-

дослідницької діяльності; 

- міжособистісне спілкування на теми 

життєвих цінностей, громадських свобод, 

моральних засад, прийнятих у європейському 

співтоваристві; 

- розвиток толерантності й інформування про 

інтеграційні процеси в Європі (кожної 

останньої середи місяця) 

 



проведення масових заходів. 

9. СШ № 239 Євроклуб 2000 р. Орап В. І. - Обмін делегаціями освітніх 

закладів 

- Участь у міжнародних 

конкурсах, фестивалях, проектах 

- Вивчення історії, культури 

країн закладів-партнерів 

-  Проведення фестивалю казки німецькою та 

англійською мовами. 

- Участь в програмі “Молодь дебатує”. 

- Вручення “Шпрахдипломів” в Німецькому 

Посольстві. 

 - Конкурс малюнків до Дня Об’єднання 

Німеччини. 

 - Свято Мартіна (початкова школа) 

- Свято Ніколаса (початкова школа, 5-6 

класи)  

-Різдво по Німецьки (9-11) 

-Карнавал 

10. НВК № 240 «Альтернатива» 2007р Григор’єва А. - Листування зі школярами; 

- Участь у міжнародних 

конкурсах, фестивалях; 

- Вивчення історії, культури 

країн закладів-партнерів 

- Зустріч делегацій учнів та вчителів шкіл 

партнерів «Соціум» 

- День Європи в школі (травень) 

11. СШ № 252 «Співдружність»  Бойко Марінва 

Аманівна 

- Знайомство з країнами ЄС; 

- Обмін інформацією про 

традиції, історію, культуру; 

- Виховання у дусі миру, 

дружби, взаєморозуміння 

 Обмін делегаціями (прийом білоруської 

делегації, поїздка ансамблю бандуристів у м. 

Мінськ), участь у Міжнародних фестивалях, 

конкурсах, проектах 

Міжнародний фестиваль «Водограй на 

Оболоні». Зустріч білоруської делегації,. 

Участь у фестивалі. 

Відвідування Угорщини 

12. СЗШ  

№ 256 

«Міжнародні 

відносини»  

2006 р. Гончарова С. 

А. 

- знайомство з історією, 

культурою, національними 

звичаями Норвегії, 

Великобританії; 

- вивчення ділового етикету, 

основ міжнародних відносин; 

- встановлення і розвиток 

Фестивалі, конкурси, конференції 

 Заходи, приурочені до знаменних дат та 

міжнародні свята ( за окремим планом) 

 Новорічний калейдоскоп 5-11 кл святкування 

Нового року у закордонних країнах. 

20.01.2013 Конкурс інсценованої казки 1-7 кл. 

16.02.2012 Свято Валентина “Серця двох” 



дружніх відносин між 

школярами, дитячими і 

молодіжними організаціями 

закордонних країн;  

- налагодження співробітництва 

між навчальними заклади 

України та Норвегії, 

Великобританії; 

- організація дозвілля учнівської 

молоді, підвищення її політичної 

культури; 

- листування з закордонними 

школами; 

 

святкування Дня Святого Валентина в 

закордонних країнах ,заходи до Дня Європи  

( виховні години, круглі столи, бесіди, вечір 

“Україна - Європа” ) 

- проведення протягом року заняття з основ 

міжнародних відносин, психології ділового 

етикету, вивчення музичних творів 

закордонних країн  

13. СЗШ № 

285 

„Мілленіум” 2005 р. Бунчук 

Людмила 

Семенівна 

- Пізнаємо світ: 

- В гармонії з природою. 

- Літературно-художній дивосвіт. 

 

- Конференція       «Міста і країни Європи» 

- Круглий стіл: Екологія –проблеми і 

знахідки. 

- Творчі вечери: „Вічні  історії кохання”  

«Новий рік крокує по планеті» 

«Пісня не знає кордонів» 

«Мистецтво єднає світ» 

14. Школа-

інтернат № 

299 

Київська міська 

єврейська 

громада 

1990 р. Гільгур 

Харитон 

Михайлович 

Культурно-масова робота Спільні свята, екскурсії. 

 

 

 

 

 

 

 


