
 

Співробітництво з зарубіжними навчальними закладами 

 
№ 

з/п 

 

Навчальний 

заклад  

Зарубіжний навчальний заклад 

(назва навчального закладу 

укр.мовою) 

Термін дії 

угоди про 

співпрацю 

Напрямки співпраці 

 

 

С Ш А 
1 Кловський ліцей 

№ 77 

Нортрідж Елементарі скул  

bsulz@alpine.K12.ut.us. 

 2003-2015   Інтерактивне 

спілкування 

2 СЗШ  № 84 Нобл Шит Чартер Хай Скул, 

Чикаго 

78 East Washington Street –

Chicago, Illinois 60602-USA 

Бестрокова 

(2004) 

Обмін досвідом 

навчально-виховної 

роботи між 

адміністраціями шкіл-

вересень. 

27.08.13 р відвідування 

школи пані Любою 

Маркович. Зустріч з 

педагогічним 

колективом 

Українська діаспора м. 

Чикаго передала школі 

фільм про вшанування 

жертв Голодомору 

1932-1933 рр 

3 Український 

гуманітарний 

ліцей 

Школа Українознавства ОУА 

«Самопоміч» Нью-Йорк 

2010-2015 Інтернет-спілкування 

Польща 
1 СЗШ  № 5 Початкова школа № 159 

Сестер Урсулянок у м. Краків 

ul/.Starowislna,7 31-038 

Krakow 

Tel.423-20-54 

2011-2016 Інтернет-спілкування 

між учнями.  

Обмін інноваційним 

досвідом української та 

польської педагогіки  

2 Гімназія «Успіх» 

№ 32 

Гімназія м. Пачков Підготовка до 

підписання 

угоди 

Відвідування Польщі 

адміністрацією гімназії 

з метою знайомства, 

прийому та 

відрядження делегацій 

учнів та вчителів, 

організації робочих 

процесів 

3 Ліцей 

міжнародних 

відносин № 51 

Шкільне об’єднання № 3 

 м. Легіоново  

Gimnazjum nr 3 im.J. 

Kusocińskiego w Legionowie 

Szkoła Podstawowa Nr 3 

ul. W. Broniewskiego 7, 

05-120 Legionowo , Polska 

tel. (22) 774-55-29 

e-mail:gimnazjum_trojka 

@poczta.onet.pl 

 Польша , 05-120 Легионово 

2013 – 2018 

 

З 8 по 11 квітня 

Міжнародний форум 

«Україна – Франція – 

Польща – вектор 

співробітництва в 

освіті» (м. Київ)    

З 14 по 19 жовтня 2013 

року делегація учнів та 

вчителів Ліцею 

міжнародних відносин 

№51. брала участь у 



  ул . В. Брониевского, 7  

Шкільне об’єднання № 3 
Міжнародному 

молодіжному 

театральному фестивалі 

в місті Легіоново 

(Польща).  

16 – 19.11. в Ліцеї 

відбувся Міжнародний 

форум  «Сучасному 

навчальному закладу - 

культуру 

толерантності», 
присвячений  60-річчю 

проекту «Асоційовані 

школи ЮНЕСКО».  

4 Кловський ліцей 

№ 77 

Польські Гарцери Польща 

Tel 074-842-42-97 

Безстрокова 

(2003)  

  

Тиждень дитячої 

творчості до 70-річчя 

загибелі Я.Корчака – 

лютий 

Переклад та підготовка 

матеріалів до виставки 

плакатів, присвяченій 

діяльності Я.Корчака - 

листопад 

5 Гімназія 

«Консул» № 86 

Літня міжнародна школа  

польської мови м. Пороніно 

2013-2015 Червень - навчально-

пізнавальна поїздка 

учнів  

6 Спеціалізована 

школа № 89 

Шкільна бурса м. Пулави 

Воєводство Махотинці 

0038(44) 4863177 

 

2008-2015 Жовтень 2013 року -  

організація та 

проведення тематичних  

заходів у рамках 

Євроінтеграції- 

Березень-квітень -

проведення Дня Європи 

та днів-держав-членів 

ЄС  

Проведення серед учнів 

конкурсів на кращу 

учнівську роботу 

«Освіта без кордонів» у 

рамках виконання 

програми «Європа у 

школі» протягом 2013 

року 

Березень - поїзда учнів 

на весняні канікули до 

Польщі  

7 Спеціалізована 

школа № 89 

Група середніх шкіл імені 

Емілії Платер м.Згожелец 

2011-2015 Участь у проекті «Віа 

Регія –Україна- 

культурний шлях Ради 

Європи» 

8  СЗШ № 134 Коменда Хуфца Польських 

Харцеров в Волбжихе 

ul.Promislova 16 ntl|fax 

2008-2013 Спілкування через 

Інтернет, обмін 

досвідом 



0748424297 

9 Український 

гуманітарний 

ліцей 

Загальноосвітній ліцей ім. 

Адама Чарторицького 

Люблінське воєводство 

2011-2016 Інтернет-спілкування 

Німеччина 
1 Гімназія № 117 Загальноосвітня школа Хорст, 

м.Гельзенкірхен 

Sabine.cristea@gms.ne 

2009-2014  Інтернет-спілкування 

2 Природничо-

науковий ліцей  

№ 145 

Професійний коледж 

ім..Хільдегард  м.Мюнстер 

2010-2015 Обмін делегаціями 

Спільні інтернет-

олімпіади з математики 

та програмування 

3 

 

Український 

гуманітарний 

ліцей 

 

Гімназія ім. Еразмуса 

Грессера, м. Мюнхен 

Безстрокова Обмін 

делегаціями(лютий 

ліцей приймав 

делегацію з Німеччини, 

квітень – відвідування  

м. Мюнхена) 

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії 
1 Предславинська 

гімназія 

№ 56 

Коледж м. Скарборо 

Watson@scarborough.nl 

2003-2013 Індивідуальне 

листування в рамках 

роботи учнів над 

проектом 

«європейському «Світ 

без кордонів» 

Вебінар учителів 

англійської мови та 

коледжу «Язикові 

труднощі» 

2 Печерська 

гімназія № 75 

Касл Вью Інтепрайз Академія  

м. Сандерленд 

2011-2016 Обмін делегаціями, 

обговорення проектної 

роботи 

Електронне листування 

3 Кловський ліцей 

№ 77 

Сіско системс Нетвокінг 

академи 

м. Лондон 

2005-2015 Дистанційні курси з 

напрямку 

інформаційних 

технологій 1 раз на рік  

(вересень) 

4 Кловський ліцей 

№ 77 

Ленгвич Лінк Скул м. Лондон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-2016 Шкільний обмін, 

практика іноземної 

мови. 

Червень 2013 року 

група учнів 4,6,7 класів   

під  керівництвом 

вчителів виїжджала до 

Великобританії на три 

тижні, де в рамках 

співпраці були 

проведені курси для 

дітей та стажування 

вчителів на базі 

навчальних закладів, з 

5 Кловський ліцей 

№ 77 

Франциз Кінг Скул 

м. Лондон 

 

 

2011-2016 



 

 

 

 

 

 

якими укладені 

договори про 

співпрацю. Проведені 

творчі зустрічі, вчителі 

отримали сертифікати, 

учні прослухали курс 

англійської мови з 

культурною програмою 

та відвідали навчальні 

заклади 

 

6 Кловський ліцей 

№ 77 

Лондон меридіан Коледж 2011-2016 

7 Гімназія 

«Консул»  

№ 86 

Міжнародна школа Роял 

Егрикалчерел Коледж 

2009-2015 Липень 2013 - 

навчально-пізнавальна 

поїздка учнів  та 

вчителів. Мовна 

практика   

8 Український 

гуманітарний 

ліцей  

Школа англійської мови 

«Саусборн» (м.Борнмут) 

2012-2014 Обмін 

делегаціями(квітень, 

липень-серпень ліцей 

приймав делегацію 

школи) 

Чорногорія 
1 Гімназія № 109 Дитячий будинок «Младість» 

м.Бієла 

2010-2015 Поїздка до Чорногорії 

учнів та вчителів з 

метою обміну (червень) 

Естонія 
1 Гімназія  № 32 

«Успіх» 

Гімназія № 1 м. Сауе 

76505  вул.Нурмесалу, 9 

Saue.Der.@mail.w 

Tel 659 60 70 

 

2007-2015 Жовтень - прийом 

групи учнів та вчителі в 

Києві. Організація 

навчальної та 

культурної програми 

Росія 
1 Ліцей міжнародних 

відносин № 51 

СААШ «Марина»  

119261 

Москва ул.Панферова, д 6 

корп.2 

saarmar@mail.ru 

Безстрокова 

(2001) 

Співробітництво в 

рамках проекту 

ЮНЕСКО, листування.  

Суспільні театральні 

проекти до 

Шекспірівського 

фестивалю-2013 

Школярі СААШ 

«Марина» вивчають 

курс країнознавства за 

підручниками, 

створеними вчителями 

ліцею 

2 Ліцей міжнародних 

відносин № 51 

Загальноосвітня школа № 1016 

119633 

Москва, вул.  Приречна,5 

 

Scool1016@mail.ru  

Безстрокова 

(2007) 

Співпраця в рамках 

проекту ЮНЕСКО 

«Великий Волзький 

річковий шлях – 

Об’єднання 

mailto:Saue.Der.@mail.w


Балтійського, Чорного 

та Каспійського морів і 

ім’я Всесвітньої 

Освітянської спадщини 

для сталого розвитку»  

3 Ліцей міжнародних 

відносин № 51 

Гімназія № 1529 ім.  

А.С. Грибоєдова 

119034 м.Москва 2-

Обьєдненский пров., 9  

(499)766-98-42 

2011-2015 16 - 19 листопада 2013 

року в Ліцеї 

міжнародних відносин 

№ 51 відбувся  

Міжнародний форум  

«Сучасному 

навчальному закладу - 

культуру 

толерантності» 

4 Печерська гімназія 

№ 75 

Центр естетичного виховання 

дітей Москва 

2013-2015 Електронне 

листування, он-лайн 

конкурси 

5 Ліцей 

інформаційних 

технологій № 79 

Середня школа № 79 м. Москва 

8 10 7 4 95 445-47-35 

   445 09 40 

mail sch 79a 

Безстрокова 

(2007) 

Участь у 

Міжнародному клубі 

«Співдружність-

79»,обмін методичною 

літературою. 

Створення блогу 

«Співдружність» 

Створення україно-

російського класу 

6 Гімназія «Консул»  

№ 86 

Середня школа № 8 

Гатчина вул. Ізотова,17 

2008-2015 Обмін досвідом робота 

в галузі інноваційних 

технологій освіти в 

рамках візиту делегацій 

7 Спеціалізована 

школа № 88 

Державне бюджетне освітнє 

підприємство м. Москва, 

середня загальноосвітня школа 

№ 1195  

210-05-47 

 

 

2013-2018  У жовні  у рамках 

святкування 70-річчя 

визволення Києва від 

німецько-фашистських 

загарбників відбулася 

спільна зустріч 

учнівського та 

педагогічного 

колективу в м. Києві. 

Участь у конференції 

на меморіальному 

комплексі 

"Національного музею 

історії Великої 

Вітчизняної війни 1941-

1945 рр.»,  екскурсія до 

Національного музею-

заповідника «Битва за 

Київ у 1943 році»  

(с. Ново-Петрівці); 

спільне засідання 

органів учнівського 

самоврядування 



У зв’яку із 

святкуванням 190-річчя 

від дня народження 

К.Д.Ушинського 

відбулася Інтернет-

конференція: «Учитель 

всіх учителів». 

Спілкування директорів 

обох шкіл у 

телефонному режимі. 

Обмін досвідом в 

області інноваційних 

педагогічних 

технологій; обмін 

інформацією з метою 

планування спільних 

заходів на 2014 рік 

8 СЗШ № 90 Середня загальноосвітня школа  

№ 90 м. Санкт-Петербург 

2010-2014 Обмін методичною 

літературою, науково-

практичним досвідом 

9 СЗШ № 134 СЗШ № 134 (Цент р 

образования  № 1474 м. Москва 

Вул. Клинська, 22 тел.125475) 

2008-2018 Обмін методичною 

літературою, досвідом 

роботи, спілкування 

через Інтернет 

10 СЗШ № 134 Гімназія № 1590 м. Москва 2012-2017 Інтернет-листування 

Прийом дитячої та 

учительської делегації 

(березень) 

Круглий стіл з 

представниками 

колективу «Робота 

дитячого 

самоврядування через 

призму 

співдружності»» 

11 Український  

гуманітарний ліцей 

Академічна гімназія Санкт-

Петербурзького Державного 

університету 

8-107-812427-95-00 

Факс 8-107-812-427-95-00 

2000-2015 Участь учнів ліцею у 

ХХІІ Всеросійській 

науково-методичній 

конференції 

«Університетська 

гімназія»(25.03.2013-

31.03.2013).  

 Франція 
1 Гімназія № 109 Приватний релігійний коледж  

м. Бюзансе 

2010-2015 Поїздка учнів та 

вчителів  з метою 

обміну та стажування 

до Франції (червень) 

2 Ліцей 

міжнародних 

відносин  № 51 

Сільско-господарський Ліцей у 

м. Шабері 

EPLEFPA 

Ренак 73290 Ля Мотт Севолекс 

Франція 

Тел.479254180 

Безстрокова 

(2004) 

Підтримка листування з 

метою створення 

школи Європейського 

типу. В рамках проекту 

– обміну «Мова – ланка 

на шляху до вивчення 



мови» щорічні 

подорожі учнів та 

вчителів у Францію 

3 Ліцей 

міжнародних 

відносин № 51 

Лінгвістична школа М. Ніцца 

Azulingva French Language school 

47 rue Herold- 06000 Nice France 

Tel 33 497 030 700 

info@azurlingua.com 

Безстрокова 

(2004) 

Влітку та під час 

канікул - поїздки учнів 

в Францію на мовну 

практику (квітень, 

жовтень 2013) 

 

4 Ліцей 

міжнародних 

відносин № 51 

Гуманітарний Коледж м. Санліс, 

Пікардія 

2009-2015  У квітні 2013 року 

група учнів  

Гуманітарного  

колежу м. Санліс 

(район Пікардія) у 

супроводі вчителів 

французької мови 

здійснила поїздку до 

України.  

З 8 по 11 квітня 

Міжнародний форум 

«Україна – Франція – 

Польща – вектор 

співробітництва в 

освіті» (м.Київ).  

З 14 по 19 жовтня 

2013 року делегація 

учнів та вчителів 

Ліцею міжнародних 

відносин №51 брала 

участь у 

Міжнародному 

молодіжному 

театральному 

фестивалі в місті 

Легіоново (Польща).  

Норвегія 
1 Ліцей 

міжнародних 

відносин № 51 

Сотра Відареганде Скул м. 

Страуме 

Sotra vidaregaarde skule 5353 

straum Norway 

Безстрокова 

(2005) 

Віртуальна подорож до 

Норвегії. Листування з 

метою створення на базі 

ліцею № 51 школи 

Європейського типу 

Латвія 
1 СЗШ № 90 Ризька класична гімназія 

Rigas Klasica gymnasia  

e-mail-Rklasg@ies.riga.ev 

2005-2014 Обмін методичною 

літературою, науково-

практичним досвідом. 

Інтерактивне 

спілкування між учнями 

шкіл   

Канада 
1 СЗШ №  78 Школа Св. Йосафата м. Торонто 

1160 Fraklin Avenue, Toronto, 

Ontario Canada 

 2002 – 2015 Обмін навчальними та 

методичними 

посібниками, 



розробками, 

електронними носіями 

інформації. 

Взаємний обмін 

інформацією щодо 

основних подій і 

процесів у шкільному 

житті 

2 Гімназія 

«Консул» № 86 

Університет ТРУ (Британська 

Колумбія, м. Камлупс) 

2012-2014 Організація взаємодій 

навчальних закладів та 

підвищення рівня 

поглибленого вивчення 

англійської мови 

(лютий-травень) 

Грузія 

1 Предславинська 

гімназія № 56 

Тбіліська гімназія № 1 Угода на 

стадії 

підписання 

Листування з метою 

створення партнерських 

зв’язків  

2 Ліцей 

інформаційних 

технологій № 79 

Українська гімназія 

ім..Грушевського м.Тбілісі 

Безстрокова 

(2002) 

Участь у спільному 

освітньому проекті 

«Сходинки до 

інформатики» 

Проведення он-лайн 

методичних рад з 

метою обміну досвідом 

роботи 

Листування 

3 Києво-

Печерський ліцей 

№ 171 «Лідер» 

Школа ім. Академика І. Векуа,  

м. Тбілісі 

Sashanem@mail.ru 

2005-2015 Травень 2013 - участь у  

ХІІ міжнародному 

математичному 

фестивалі  

Білорусь 

1 Гімназія  

№ 117 

Гімназія № 7 м. Мінськ 

017236 59 07 

gymnasium@niks.by 

вул..Захарова, 58 

м. Мінськ 

220080 

2005-2016  Відвідування гімназії в 

м. Мінськ та участь у 

міжнародній 

конференції 

старшокласників 

«Білоруська модель 

ООН 2013» - 6-11 

листопада 

Прийом делегації учнів 

та вчителів м. Мінськ – 

0317-19 травня-

знайомство з 

культурно-історичною 

спадщиною м. Києва 

 

2 СЗШ № 78 Гімназія № 36 м. Мінськ 2013-2018 Відвідування  гімназії 

адміністрацією ЗНЗ - 

листопад 

3 Ліцей 

інформаційних 

технологій № 79 

Середня школа № 79 м. Мінськ 

8 10 375 17 2880244 

Sch79@edu.by 

2007-2015 Участь у міжнародному 

клубі «Співдружність-

79» 

mailto:gymnasium@niks.by


Проведення інтернет-

конференцій, участь у 

блогу «Співдружність» 

4 СЗШ № 133 СЗШ № 10 м. Мінськ 2007-2016 Інтернет-сторінка 

«Творці слова». 

Участь у Ігоровому 

інтернет-проекті 

«Європейське право: 

історія і сучасність» 

Обмін досвідом роботи 

з технологій 

формування сучасного 

випускника 

5 Києво-

Печерський ліцей 

«Лідер № 171 

Ліцей при Гомельському 

інженерному інституті МЧС 

Республіки Білорусь 246027 

м. Гомель, вул..Богдана 

Хмельницького,71 

2007-2015 Обмін інформацією, 

методичними ідеями 

через Інтернет 

6 Києво-

Печерський ліцей 

№ 171 «Лідер» 

Гомельський міський ліцей № 1 2005-2015 Травень 2013 року -

участь у ХІІ 

міжнародному 

математичному 

фестивалі  

7 Спеціалізована 

школа № 181 

Середня загальноосвітня школа 

№ 133 

2009-2014 Електронне листування. 

Обмін літературою, 

проведення інтернет-

семінару «Інтерактивні 

методи навчання та 

виховання учнів» 

Швеція 
1 Ліцей 

міжнародних 

відносин № 51 

Міжнародний Інститут Екології, 

Економіки і Промисловості, 

Університет Лунда 

Tel 279-53-33 

Тимчасова 

угода 

В рамках проекту 

ЮНЕСКО «Великий 

Волзький шлях –

Об’єднання 

Балтійського, Чорного 

та Каспійського морів в 

ім’я Всесвітньої 

Освітянської спадщини 

для сталого розвитку» 

ліцей бере участь у 

Міжнародній 

молодіжній Екологічній 

навчальній програмі 

Молдова 
1 Києво-

Печерський ліцей 

№ 171 «Лідер» 

Ліцей імені Дмитра Кантеміра 

м.Кишинев, вулДачная 28/3 

тел.772544 

2007-2015 Травень 2013 - участь у 

ХІІ  міжнародному 

математичному 

фестивалі 

2 Український 

гуманітарний 

ліцей 

Українській ліцей  імені Михайла 

Коцюбинського 

М.Кишинів, вул. Ємінеску, 54, 

тел. 8 10 37322223551 

2002-2015 Засідання міжнародного 

освітянського 

«Партнер-клубу –

квітень. 

Міжнародна науково-



практична конференція 

«Компетентнісна освіта 

в Європейському 

освітньому просторі» 

3 Український 

гуманітарний 

ліцей 

Муніципальний освітній заклад  -

Бендерська гімназія № 3 імені 

Івана Котляревського 

Тел.8-532-285-50 

Тел.8-567-717-20 

2002-2015 Участь вчителів у 

Міжнародній науково-

практичній конференції 

«Розвиток української 

мови і культури 

Придністров’я» - 05-

08.10.2013 

Болгарія 
1 Києво-

Печерський ліцей 

«Лідер» № 171 

Математична гімназія Петра 

Берона м. Варна 

М.Варна, кв Чайка 

2007-2015 Участь у  ХІІ 

міжнародному 

математичному 

фестивалі-травень 2013 

Туреччина 
1 Києво-

Печерський ліцей 

«Лідер» № 171 

Школа Стамбул озел Басинкей 

Valikonape Caddesi Emre Sokak 

No 8 Bastnky – Florya Istambul 

2008-2015 Участь у ХІІ 

міжнародному 

математичному 

фестивалі - травень 

2013  

2 Ліцей 

міжнародних 

відносин № 51 

Школа-інтернат «Даруссофака» 

м.Стамбул 

2007-2015 Робота над 

міжнародним 

екологічним проектом 

«Споживання води» 

 Республіка Чехія 
1 Києво-

Печерський ліцей 

«Лідер» № 171 

Гімназія Доплера 

Zborovska 45 Praha 5 – Smichov 

150 00 

2008-2015 Обмін досвідом роботи 

через інтернет 

Китай 
1 Український 

гуманітарний 

ліцей 

Середня школа № 2 м. 

Шідзяжуан, провінція Хебей 

Sinkay st, 187 

Tel 8631187022964  

2011-2014 Інтернет-спілкування 

2 Український 

гуманітарний 

ліцей 

Шанхай Хай Скул Безстрокова 

(2012) 

Обмін делегаціями  

( квітень - 10 учнів та 

вчителі ліцею відвідали  

м. Шанхай і  

м. Пекін, у жовтні ліцей 

приймав китайську 

делегацію - 10 учнів та  

2 вчителя) 

Словаччина 
1 СЗШ № 78 Гімназія  

м. Попрад 

Безстрокова 

(2012) 

Інтернет-обмін 

інформацією щодо 

основних подій і 

процесів у шкільному 

житті 

Тайвань 
1 Природничо-

науковий ліцей  

Національний Чіо Тонг 

університет 

Безстрокова 

(2006) 

Зустріч з випускними, 

що навчаються на 



№ 145 1001 Ta Hsinchu, Taiwan, 300 

R.O.C. 

810 43 662 430 328 

 

Тайвані – 

Вересень 2013. 

Підготовка випускників 

до навчання в 

університеті 

Словенія 
1 Печерська 

гімназія № 75 

Гімназія Франка Міклосіка 2012-2015 Електронне листування 

Литва 
1 СЗШ № 78 Середня школа «Саулетяке»  

м. Вільнюс 

Безстрокова 

(2012) 

Взаємний 

інтерактивний обмін 

інформацією щодо 

основних подій у 

шкільному житті 

Прийом делегації з 

Вільнюса 16-20.04 

Греція 
1 Спеціалізована 

школа № 94 

«Еллада» 

Початкова школа о. Егіна 

директор п.Хамалелі Васілікі) 

Гімназія № 1 о. Егіна (директор 

п. Ніколаос Саввопулос) 

2012-2015 

Безстрокова 

(2012) 

Листування між учнями 

Виготовлення 

пасхальних та 

різдвяних листівок 

Республіка Таджикистан 
1 Український 

гуманітарний 

ліцей 

Середня школа № 21 м. Душанбе 2010-2014 Інтернет-спілкування 

Індонезія 
1 Український 

гуманітарний 

ліцей 

Глобел Джайя Интенешінел скул 

м. Джакарта 

Підготовчий 

етап 

підписання 

угоди 

Візит делегації  з 

Індонезії до ліцею - 

вересень 

 

Співпраця з міжнародними громадськими організаціями  

та дипломатичними представництвами 

 
 

№ 

з/п 

Навчальний заклад м. Києва Напрямки співпраці Спільні заходи 

1         Міжнародне громадське товариство Хоф-ван-Твенте-Печерськ ( Нідерланди) 

 СЗШ № 5 Продовження роботи над 

створенням 

інформаційної 

інфраструктури та обмін 

інформацією про нові 

педагогічні технології, 

досягнення в організації  

освітнього процесу 

Інтернет-спілкування 

Участь учнів школи у благодійному 

європейському аукціоні  на 

підтримку освітніх ініціатив киян 

 СЗШ № 133 Обмін досвідом роботи, 

делегаціями 

Зустріч делегації з Нідерландів. 

Круглий стіл «Шляхи розвитку 

сучасної школи» - вересень 

Подарунок від громадської 



організації-жарочна шафа для 

харчоблоку 

2 Представництво Європейської комісії в Україні та Бєларусі 

 Ліцей міжнародних відносин 

№ 51 

Розповсюдження 

інформації 

26 по 28 квітня 2013 року у  Ліцеї була 

проведена шоста регіональна сесія 

Європейського молодіжного 

парламенту(ЄМП)  - Україна «Європа 

бореться за права людини» («Europe 

fights for Human Rights»). 

3 Британська рада  

 Предславинська гімназія  

№ 56 

Забезпечення 

інформативними 

матеріалами, відео 

матеріалами, 

автентичними текстами, 

навчально-методичною 

літературою; надання 

консультацій із 

соціокультурних та 

соціолінгвістичних 

питань 

Відвідування учнями гімназії 

представництва Британської Ради. 

Інтегрований урок країнознавства 

Великої Британії, проведений 

викладачами 

 Ліцей міжнародних відносин 

№ 51 

Використання 

посібників, методичних 

розробок та участь у 

тренінгах. 

Використання методичних 

посібників, розроблених 

Британською Радою вчителями 

англійської мови. Протягом року 

участь у тренінгах з метою 

методичного удосконалення. 

 СЗШ № 78 Вдосконалення 

викладання англійської 

мови, участь у 

пізнавальних програмах 

Британія 

Участь школярів у освітніх заходах 

Британської Ради під час літніх 

канікул 

 Гімназія «Консул» № 86 Вдосконалення вивчення 

англійської мови 

Участь вчителів англійської мови в 

тренінгах 

Навчально-пізнавальна екскурсія 7-8 

класів до ІР центру 

Організація та визначення графіку 

введення СЕ для зовнішнього 

міжнародного оцінювання знань з 

англійської мови учнів гімназії 

 Гімназія № 117 Проведення методичних 

семінарів з питань 

викладання англійської 

мови 

Участь вчителів гімназії у семінарах 

на базі Ради 

 Український гуманітарний 

ліцей 

Культурно-

просвітницький напрям 

Використання інформаційних 

ресурсів офіційного сайту та 

ресурсного центру учнями та 

вчителями англійської мови 

 

4 Посольство Королівства Нідерланди в Україні 

 Предславинська гімназія  

№ 56 

Партнерський обмін Допомога працівників Посольства у 

наданні необхідного матеріалу для 

роботи над проектом «Нехай живе 



планета» 

5 

Посольство Іспанії в Україні 

 Предславинська гімназія  

№ 56 

Зустрічі, обмін 

інформацією 

Зустріч гімназистів з представниками 

Посольства, відкритий урок-брифінг 

«Відкриваємо Іспанію» 

 Український гуманітарний 

ліцей 

Інформаційний обмін Участь у засіданнях Клубу друзів 

іспанської мови в приміщенні 

Посольства 

6 Європейський молодіжний парламент – Україна Євросоюз 

 Кловський ліцей № 77 Проведення спільних 

конференцій, 

моніторингів, семінарів, 

виставок 

Участь у міжнародному проекті по 

перекладу книжок Ганса Георга 

Фрідмана з німецької мови –лютий-

квітень 

 Ліцей міжнародних 

відносин № 51 

Участь у семінарах, тренінгах 26-28 квітня у  Ліцеї була проведена 

шоста регіональна сесія Європейського 

молодіжного парламенту(ЄМП)  - 

Україна «Європа бореться за права 

людини» («Europe fights for Human 

Rights»).  

7 Міжнародне товариство   Корчака 

 Кловський ліцей № 77 Проведення екскурсій в 

шкільному музеї 

Я.Корчака. презентацій, 

розповсюдження знань 

щодо видатного педагога 

 

Співпраця товариства Я.Корчака в 

Польщі та Україні, листування 

Проведення тижня дитячої творчості, 

присвяченого 70-річчю загибелі 

Я.Корчака – лютий 

Переклад та підготовка матеріалу до 

виставки плакатів, присвяченій 

діяльності педагога - листопад 

8 Російський зарубіжний центр 

 Спеціалізована  школа № 88 Зустрічі і конференції, 

обмін методичною 

літературою, обмін 

делегаціями 

Участь у І та ІІ турах Всеукраїнського 

конкурсу «Живая классика»  

(учениця 7-А класу Романчук Р. 

зайняла І місце у І турі (міському). 

Учень 11-А класу Плетюх А. приймав 

участь у майстер-класі з театрального 

мистецтва. 

Учні 11-А класу презентували 

літературно-музичну композицію 

«Салон Дельвіга». 

Співробітництво з бібліотекою, 

відвідування семінарів вчителями : 

Кошелєвою Т.Л.,  Онищенко Н.В. 

Вчитель російської мови Гагарінова 

М.В. пройшла дводенні курси та 

отримала сертифікат Московського 

інституту підвищення кваліфікації 

вчителів ім.Пушкіна. 

 СЗШ № 134 Удосконалення 

методичного майстерства 

вчителів 

Участь вчителів російської мови та 

світової літератури у семінарах – 

квітень, жовтень 

9 Посольство Греції в Україні 

Посольство Кіпру в Україні 



Посольство України в Греції 

Міжнародний Центр досліджень і розвитку грецької мови і культури  «Чорне море» м. 

Салоніки Греція 

Громадська організація «Еллінське братство» 

Федерація грецьких товариств України 

 Спеціалізована школа 

«Еллада»  № 94 

Знайомство з освітньою 

системою Греції, участь у 

програмі дослідницьких 

грантів та навчальних 

стипендій вчителів, що 

викладають новогрецьку 

як першу іноземну мову. 

Знайомство з сучасними 

методами викладання 

іноземних мов, з 

новітніми навчальними 

технологіями. 

Участь викладачів 

новогрецької мови у 

міжнародних семінарах з 

метою знайомства з 

сучасними методиками 

викладання. 

Участь членів клубу грецько-

української дружби у Різдвяному 

концерті в Посольстві Греції – січень 

Участь у ХУШ конкурсі на кращий 

твір живопису та графіки «Дух 

Еллади з нами» - січень, лютий 

Участь у Всеукраїнській олімпіаді з 

новогрецької мови, історії та 

культури Греції в м. Маріуполь – 

квітень 

Участь у Всеукраїнському конкурсі 

серед учнів 8-11 класів на кращий 

твір новогрецькою мовою на тему 

«Мовна спадщина грецької мови – 

невичерпне джерело для всіх мов 

світу» (Лувру Анна -1 місце) – 

квітень 

Участь членів клубу грецько-

української дружби у відкритті  

виставки сучасної грецької 

художниці Марії-Смарагди Скуртс 

«Візантійські транскрипції. Духовна 

подорож від Візантії до сьогодення» - 

квітень 

10  Інститут Франції в 

Україні 

 

 Гімназія № 109 Розширення культурного 

обміну, мовна практика  

Перегляд спектаклів, 

мультфільмів, фільмів 

Участь у фестивалі «Французька 

весна» - квітень 

 Український гуманітарний 

ліцей 

Інформаційний напрям Відвідування фестивалю «Париж як 

він є»  

Зустріч з французьким письменником 

і журналістом Філіпом Меєром 

Зустріч з Крістіаном Маркаде 

Відвідування виставки «Нормандія в 

живописі» у Національному музеї 

мистецтв (вересень-жовтень) 

Перегляд фільмів французькою 

мовою 

11                                      Посольство Франції в Україні 

 Ліцей міжнародних 

відносин № 51 

Участь в роботі відділу 

культури посольства 

Участь в конкурсах для учнів і 

вчителів. Участь у тренінгах з метою 

методичного вдосконалення 

12  Посольство Чорногорії 

в Україні 

 

 Гімназія № 109 Розширення культурного 

обміну. Спільні виховні  

Зустріч в Посольстві України в 

Чорногорії з Послом України 



заходи з дітьми 

Чорногорії, відпочинок в 

таборі. 

Слюсаренко О.О.(червень) 

м.Подгориця 

Творчі зустрічі з чорногорськими 

дітьми м. Бієла – червень.  

Зустріч з Послом України в 

Чорногорії Слюсаренко О.О. з 

учнями гімназії – січень, травень, 

м.Київ 

13 Євро клуб «Майдан» громадської організації «Центр етнокультурного виховання і 

розвитку» 

 СЗШ № 133 Формування 

організаційних 

здібностей та активізація 

творчого потенціалу 

молоді, виховання 

міжетнічної 

толерантності. 

Екологічний проект «Екологічний 

об’єкт – наш Печерськ» 

Участь у щорічних «Європейських 

вечорницях» за участю студентів 

КНУКіМ, на яких представляються 

країни-засновники Євросоюзу 

 

14  Представництво 

Організації Об’єднаних 

Націй України 

 

 Києво-Печерський ліцей  

«Лідер» № 171 

Відвідування 

інформаційних центрів, 

освітніх вистав 

Участь учнів та вчителів у конкурсах 

та проектах представництва 

15 Українсько-Португальська Асоціація «Каравела» 

 Гімназія № 32 «Успіх»   Ознайомлення з 

системою освіти, 

традиціями та звичаями 

Португалії. 

Запровадження вивчення 

португальської мови в 

гімназії 

Участь у виставці-семінарі художніх 

та літературних надбань Португалії, 

організованої за сприяння Посольства 

Португалії в Україні 

16 Посольство Південної Кореї 

 Кловський ліцей № 77 Обмін літературою, 

відвідування заходів 

Відвідування заходів  в Посольстві 

Південної Кореї 

17 Посольство США 

 СЗШ № 78 Вдосконалення вивчення 

англійської мови. 

Пізнавальні програми 

США 

Зустріч-майстер-клас з 

баскетболістками NBA 

Відвідування виставки освітніх 

закладів США  в Посольстві 

(листопад) 

 Києво-Печерський ліцей 

№ 171 «Лідер» 

Інформаційно-

просвітницькі питання 

Участь у заходах, які проводиться у 

Посольстві 

18 Міжнародна студентська організація ISAEC Study Group, освітнє агентство «Аспект» 

 Гімназія «Консул» № 86 Зустрічі з 

представниками 

навчальних закладів 

Великої Британії, 

знайомство учнів з 

системою та 

особливостями освітніх 

програм. 

Майстер-класи в старших класах за 

участю представників групи 

університетів готельного 

менеджменту з Китаю, Австралії, 

Швейцарії - березень 

Майстер-клас з бізнес-курсу 

директора навчальної програми Лазло 

Лендвей (квітень) 

Презентація навчальних закладів 

Швейцарії з готельного бізнесу, 



майстер-клас для старшокласників 

представника Швейцарської Школи 

Менеджменту 

19 Союз вірмен України 

 Спеціалізована школа № 88 Зустріч представників 

Союзу з учнями та 

вчителями, проведення 

спільних заходів. 

Створено гурток, в якому 

викладається вірменська 

мова. Проведення 

спільних заходів, 

пов’язаних х 

історичними та 

культурними подіями у 

житті вірменського та 

українського нардів 

Проведення днів культури 

українського  та вірменського 

народів, у шкільному музеї протягом 

2013 року відкривались виставки, 

присвячені визначним подіям у житті 

обох народів, виступали колективи 

художньої самодіяльності. 

20 Міжнародні федерація легкої атлетики 

 Києво-Печерський ліцей  

«Лідер» № 171 

Навчально-методичні та 

інформаційно-

просвітницькі питання 

Участь у міжнародному проекті 

«Дитяча легка атлетика» 

21 Дамфріз Бернз Хоф Клаб 

 Предславинська гімназія  

№ 56 

Культурний та освітній 

обмін 

Участь учнів гімназії у міжнародному 

літературному конкурсі, 

започаткованому «Всесвітньою 

Федерацією клубів Роберта Бернза» 

22 Рух «Молодь за мир» 

 Гімназія № 109 Зустрічі, конференції, 

кругли столи, 

меморіальні церемонії 

Участь у ІІІ Міжнародному Конгресі 

«Європейська молодь за світ без 

насильства» (20-23 вересня 2012 

Краков-Аушвіц Польща ) 

23                                      Національна Комісія України у справах ЮНЕСКО 

 Києво-Печерський ліцей « 

Лідер» № 171 

Інформаційно-

просвітницький напрям 

Надання егіди Національної Комісії у 

справах ЮНЕСКО традиційному 

Київському Міжнародному фізико-

математичному фестивалю 

24 Посольство Індонезії 

 Український гуманітарний 

ліцей 

Культурно-

просвітницький напрям 

Участь учнів ліцею на запрошення 

посольства у дипломатичному 

прийомі на честь 68 річниці 

незалежності країни – 17.09, 

Фестивалі східної культури та кухні – 

12.10 , екскурсія учнів до Посольства 

-23.12 

25 Оксфорд Груп 

 Кловський ліцей № 77 Проведення телеурків по 

Скайпу 

Телеурок у реальному часі Київ-

Лондон на тему «поринь в історію 

Великої Британії» - жовтень 

26 Рада Європи 

 Ліцей міжнародних 

відносин № 51 

Розширення знань про 

Євросоюз 

Листування з представниками Ради 

Європи: 

Вілано Квіріазі та Сільвію Мюлер. 

27 Представництво ЮНІСЕФ в Україні 



 Ліцей міжнародних 

відносин № 51 

Участь та організація 

міжнародних заходів 

16 - 19 листопада 2013 року в ліцеї 

відбувся  Міжнародний форум  

«Сучасному навчальному закладу - 

культуру толерантності» 

28 Агентство США з міжнародного розвитку 

 Ліцей міжнародних 

відносин № 51 

Участь в міжнародних 

проектах 

Участь в проекті «Енергоефективні 

школи» 

 

29 Міжнародна організація «Widerstrahl» 

 Спеціалізована школа № 47 Покращання рівня знань 

учнів з німецької мови, 

методичного майстерства 

вчителів німецької мови 

Спільне проведення тижня 

німецької мови. Допомога учням 

при складанні іспитів на 

міжнародний мовний диплом 

 

3. Співпраця з українською діаспорою 

 
№ 

 п.п. 

Держава Громадська 

організація, 

навчальний заклад 

української діаспори 

Навчальний 

заклад м. 

Києва 

Напрямки співпраці 

1 Шотландія Український осередок 

м. Дамфріз 

Гімназія № 56 Надання автентичного 

матеріалу для роботи над 

спільними учнівськими 

проектами 

2 Іспанія Школа «Лідер» 

 м. Мурсія 

Печерська 

гімназія № 75 

Інтернет-листування 

3 Грузія Перша українська 

гімназія ім.. 

Грушевського м. 

Тбілісі 

Ліцей  

інформаційних 

технологій  

№ 79 

Обмін методичною 

літературою. Підвищення 

кваліфікації вчителів 

шляхом проведення 

методичних рад з метою 

обміну досвідом роботи, 

організації стажування. 

Участь у спільному 

освітньому проекті 

«Сходинки до інформатики», 

«Інформатика»  5-7 клас. 

Проведення спільних 

Інтернет-конференцій «Вищі 

навчальні заклади столиць 

України та Грузії», 

«Національні свята» 

.Інтернет-листування 

4 Греція Недільна школа при 

посольстві України в 

Греції 

СШ № 94 Допомога посольству 

України в Греції та недільній 

школі при посольстві 

наочними посібниками та 

сувенірами, зробленими 

учнями школи. (Травень) 

Зустріч учнів та вчителів 

школи з аташе з питань 



культури та освіти паном П. 

Олійником і викладачами та 

учнями недільної школи при 

посольстві - серпень 

5 Білорусь Гімназія № 7 м. Мінськ Гімназія № 117 Надання допомоги у 

вивченні української мови, 

літератури, культури, 

традицій, історії..  

Травень – прийом делегації, 

знайомство з культурно-

історичною спадщиною 

м.Києва 

Поїздка в м.Мінск -06-11 

листопада 

6 Німеччина Спілка українців у 

Німеччині «Нова 

громада» 

Український 

гуманітарний 

ліцей 

Обмін літературою 

українознавчого змісту 

7 Франція Репрезентативний 

комітет української 

громади. 

Ліцей 

міжнародних 

відносин № 51 

Співробітництво в рамках 

проекту ЮНЕСКО, 

листування, обмін досвідом 

8 Франція Культурно-

інформаційний центр 

Посольства України у 

Франції, Українська 

школа мистецтв 

Ліцей 

міжнародних 

відносин № 51 

Відвідування занять з 

української мови, історії 

України, образотворчого 

мистецтва та співу для дітей. 

9 Болгарія Київський 

славістичний 

університет, кафедра 

слав’янської філології 

СЗШ № 133 Зустріч учнів та вчителів із 

представниками Болгарської 

діаспори                                                 

 

 

Участь у міжнародних проектах та програмах 

 
№ 

п.п. 

Міжнародний проект, 

міжнародна програма 

Навчальний 

заклад, який бере 

участь у 

міжнародному 

проекті, програмі 

( в т.ч. школи 

ЮНЕСКО) 

Мета проекту, програми Заходи щодо реалізації 

проекту, програми 

1 Робота в рамках 

Асоційованих шкіл 

ЮНЕСКО 

Ліцей 

міжнародних 

відносин № 51 

Участь у міжнародних 

конференціях, проектно-

дослідницька діяльність. 

З 16-18.09/2013   участь  

в у ХV Всеукраїнській 

конференція учнів 

асоційованих шкіл 

ЮНЕСКО України 

«Водні ресурси світу: 

безпечний вплив, 

розумне керування, 

справедливе 

використання».  

19.11 в Ліцеї відбувся  

Міжнародний форум  



«Сучасному 

навчальному закладу - 

культуру 

толерантності». 

        З 17-19.10/2013  у 

рамках Днів освіти 

Києва у Москві  участь у 

Міжнародному 

круглому столі з теми: 

«Міжнародні освітні 

проекти ЮНЕСКО як 

механізм нових підходів 

до змісту освіти».  

2 Великий Волзький 

шлях – Об’єднання 

Балтійського, Чорного 

та Каспійського морів 

в ім’я Всесвітньої 

Освітянської 

Спадщини для 

сталого розвитку» в 

Україні 

Ліцей 

міжнародних 

відносин № 51 

Залучення учнівської 

молоді з 16 країн до 

збереження і сприянні 

розвитку всесвітньої 

спадщини і біосферних 

заповідних місць з 

допомогою використання 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

Роботу над 

міжнародним 

екологічним проектом. 

Створення 

індивідуальних та 

групових проектів. 

Розпочато роботу над 

міжнародним 

екологічним проектом. 

3 Проект «Зелений 

пакет» 

Ліцей 

міжнародних 

відносин № 51 

Розробка та 

впровадження 

інноваційного освітнього 

пакету навчальних 

матеріалів для школярів 

віком 11-15 років в 

Україні.  

Участь у проекті 

«Збережемо «зелену» 

зону»: активна участь у 

днях довкілля, 

проведення 

інтегрований уроків в 

рамках проекту.                         

–квітень. 
Міжпредметний проект: 

“To wash or Not to wash”. 

4 Освітній проект 

«eTwinning Plus». 

Ліцей 

міжнародних 

відносин № 51 

Проект eTwinning –

ініціатива Європейської 

Комісії, спрямована на 

розвиток співробітництва 

європейських шкіл за 

допомогою інформаційних 

і комунікаційних 

технологій. Учителі та 

школярі в мережі 

eTwinning  мають 

можливість реалізації 

спільних проектів з 

європейськими школами. 

В рамках проекту 

"eTwinning Plus" учні 

ліцею   працюють над 

проектами "Чому варто 

відвідати ваш регіон?" 

та "Краплі життя".  

 

5 Міжнародний 

навчальний проект 

«Європейський 

молодіжний 

парламент - Україна» 

Ліцей 

міжнародних 

відносин № 51 

Освітній проект, який 

об’єднує 36 

національних осередків в 

країнах Європи. Метою 

діяльності ЄМП є 

зростання усвідомлення 

молодими людьми 

26 по 28 квітня 2013 

року у  Ліцеї була 

проведена шоста 

регіональна сесія 

Європейського 

молодіжного 

парламенту(ЄМП)  - 



важливості питань, що 

стосуються Європи, та 

сприяння отриманню 

дійсно унікального 

навчального досвіду.  

Україна «Європа 

бореться за права 

людини» («Europe 

fights for Human 

Rights»).  

  

6 Проект 

«Енергоефективні 

школи» 

Ліцей 

міжнародних 

відносин № 51 

Формування у дітей 

екологічної свідомості, 

поведінки та мислення, 

усвідомлення 

необхідності 

заощадження 

непоновлюваних ресурсів 

для збереження клімату та 

життя на Землі. Учасники 

проекту навчалися 

енергозбереженню не 

тільки в теорії, але й на 

практиці.  

 

У Києві з січня по 

травень 2013 року учні 

одинадцяти  пілотних 

столичних шкіл брали 

участь  у проекті 

«Енергоефективні 

школи», серед них і 

Ліцей.  

7 Інновації в школі у 

контексті діалогу 

педагогічних культур: 

Україна – країни світу 

Предславинська 

гімназія № 56 

 

Виховання пізнавального 

інтересу молоді,  

розширення знань учнів 

та вчителів про освітні 

системи країн світу, 

інноваційні технології в 

освіті. 

Круглий стіл 

«Інноваційні методи 

навчання у освітній 

системі Чеської 

республіки» 

8 Соціокультурні 

проекти «Лист 

європейському другу» 

«Світ без кордонів» 

Предславинська 

гімназія № 56 

Розширення 

міжнародних зв’язків 

гімназії: реалізація 

можливості іншомовного 

спілкування 

Вебінар 

«Інтернаціональна 

мова театру»: зустріч з 

режисером і акторами; 

перегляд вистави 

«Кравець з Інвернесу», 

представленому 

Ediburgh Dogstar 

Theatre 

9 Проект «Творчість 

барда Шотландії 

Роберта Бернза у 

світовій літературній 

скарбниці» 

Предславинська 

гімназія № 56 

Вивчення традицій, 

культури Шотландії. 

Ознайомлення 

гімназистів з творчістю 

Р.Бернза, розвиток 

навичок літературного 

перекладу 

Створення творчої 

лабораторії 

літературного 

перекладу, участь учнів 

гімназії у 

міжнародному конкурсі 

учнівських творів за 

творчістю Р.Бернза, 

започаткованому 

Всесвітньою 

Федерацією  

10 Навчальна програма 

«Семеді» 

Кловський ліцей 

№ 77 

Поширення наукових 

досягнень серед молоді 

та відкриття французької 

В рамках місячника 

іноземних мов 

проведено тиждень 



культури у 

співробітництві з 

асоціацією Abreuve ta 

science» 

«Наука французькою 

мовою» - лютий 

11 Експериментальний 

проект фонду Тоні 

Блера по 

міжкультурній освіті 

“Face to Faith” 

Кловський ліцей 

№ 77 

Поширення ідей 

толерантності серед 

людей різних 

національностей 

Конференція в Києво-

Могилянській академії 

- вересень 

12 Польські Гарцери  Кловський ліцей 

№ 77 

Міжнародні зустрічі 

дітей, співпраця 

товариств Я.Корчака 

України та Польщі 

День відкритих дверей 

в ліцеї «В гостях у 

Я.Корчака» - листопад 

Вистава «Все буде 

гаразд»  - листопад 

13 Космічні технології в 

освіті 

Ліцей 

інформаційних 

технологій № 79 

Практичне використання 

космічних технологій у 

навчальному процесі на 

уроках географії, фізики, 

інформатики, 

математики, екології, 

курсу «Основи здоров’я»  

для формування нових 

компетенцій учнів. 

Космічні технології 

дають можливість 

отримувати в режимі 

реального часу 

інформацію з 

Міжнародної космічної 

станції та за допомогою 

відповідного 

програмного 

забезпечення її 

обробляти, досліджувати 

та аналізувати 

 

Розроблення Концепції 

науково-педагогічного 

проекту "Космічні 

технології - в школи" 
Відеоконференція з 

заступником 

генерального 

конструктора, 

керівником науково-

технічного центру ВАТ 

РКК «Енергія» ім. 

С.П.Корольова, 

випускником сш №79 

Чернявським О.Г. 

Участь у Другій 

відкритій науково-

практичній конференції 

Департамену освіти 

м.Москви з проблем 

космічної освіти 

«Космическое 

образование детей. 

Развитие 

инновационной 

инфраструктуры» 

Учнівська науково-

практична конференція 

«Космос стає 

ближче…» за участі 

заступника 

генерального 

конструктора, 

керівника науково-

технічного центру 

Ракетно-космічної 

корпорації «Енергія» 

імені Сергія Корольова 

Олександра 

Чернявського та 



льотчика-космонавта 

СРСР, полковника, 

командира екіпажів 

космічних кораблів та 

орбітальних станцій 

Володимира 

Джанібекова.  
 

14 Міжнародний турнір з 

естетичної   

гімнастики у 

м.Ростові (Російська 

Федерація) 

Спеціалізована 

школа № 88 

Розвиток спорту та 

здоров’я юнацтва 

Учні школи зайняли 

призові місця та 

нагороджені 

почесними дипломами  

(травень) 

15 «З’єднає нас Віа Регія 

– від Згожельца до 

Києва» - в рамках 

українського фонду 

обміну молоді 

Спеціалізована 

школа № 89 

Обмін досвідом між 

учнями шкіл, 

ознайомлення з 

культурою сусідньої 

держави 

Відвідування  

історичних та 

архітектурних пам’яток 

– протягом року 

16 Міжнародна програма 

розповсюдження 

еллінізму в країнах 

проживання греків 

(під егідою 

Євросоюзу) 

Спеціалізована 

школа № 94 

«Еллада» 

Розповсюдження 

еллінізму в країнах 

проживання греків. 

Знайомство з новітніми 

європейськими 

методиками викладання 

іноземних мов. 

Підвищення рівня 

викладання новогрецької 

мови. Оздоровлення в 

таборах Греції дітей 

грецького походження та 

учнів пілотних шкіл. 

Мовна практика, 

знайомство з історією 

Греції, ії стародавніми 

пам’ятками 

архітектури та 

оздоровлення учнів 

школи у 

Міжнародному 

дитячому таборі 

м.Афіни, Греція – 

серпень 

Участь викладачів 

новогрецької мови 

Сергєєвої М.М. та 

Колесник К.В. в 

Міжнародному 

семінарі в університеті 

м.Солоники (Греція) –

червень-липень 

17 Гуманітарний проект 

до відзначення 200-

річчя від народження 

Т.Г.Шевченка 

«Шевченківське 

безсмертя» 

Гімназія № 109 Вивчення життєвого 

шляху та творчої 

спадщини Кобзаря, 

вшанування пам’яті 

українського митця 

Розробка проекту по 

підготовці 

екскурсоводів для 

проведення екскурсій 

іноземними мовами у 

шкільному музеї 

Т.Шевченка, вересень-

жовтень 

18 Білоруська модель 

ООН 2013 

Гімназія № 117 Поширення ідей та 

принципів ООН, 

ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ. 

Поширення 

міжнародного 

співробітництва. 

Практика використання 

української мови в 

Участь у Білоруській 

моделі ООН  - 2013 –  

06-11 листопада 2013 

року 



міжнародному 

спілкуванні. 

19 «Європейський 

вимір» 

Школа І-Ш 

ступеню  № 133 

Формування 

організаційних 

здібностей та активізація 

творчого потенціалу у 

молоді, створення 

сприятливих умов для 

реалізації та 

гармонійного розвитку 

особистості. 

Європейські вечорниці 

за  участю 

представників країн-

засновників 

Євросоюзу. 

 

20 Проект 

«Енергоефективні 

школи» 

Школа І-Ш 

ступеню № 134 

Формування у дітей 

екологічної свідомості, 

поведінки та мислення, 

усвідомлення 

необхідності 

заощадження не 

поновлюваних ресурсів 

для збереження клімату та 

життя на Землі. Учасники 

проекту навчалися 

енергозбереженню не 

тільки в теорії, але й на 

практиці.  

 

Введення вивчення 

факультативного курсу 

«Основи 

теплопостачання та 

тепло збереження» для 

учнів 6-8 класів 

21 «НАТО і Європа» Природничо-

науковий ліцей № 

145 

Ознайомлення учнів з 

принципами управління 

в НАТО та Євросоюзі 

Проведені круглі столи 

з учнями 

22 Всесвітній учбовий 

проект ІААФ «Дитяча 

легка атлетика» 

Києво-Печерський 

ліцей «Лідер»  

№ 171 

Популяризація легкої 

атлетики, підвищення 

мотивації до занять 

фізичними вправами  

легкою атлетикою 

Змагання у програмі 

Олімпійського уроку на 

Хрещатику 14.09.2013 року.  

майстер – клас «Дитяча 

легка атлетика». Взяло 

участь 47 вчителів м.Києва 

та Печерського району. 

18.05. 2013.-  організація і 

проведення  презентації 

проекту «Дитяча легка 

атлетика», у програмі 

виставки для дітей. Парк 

О.С. Пушкіна, разом з 

бронзовою призеркою 

Олімпійських ігор Оленою 

Говоровою. 

23 Міжнародний проект 

“Open fun football 

schools” 

Києво-Печерський 

ліцей «Лідер»  

№ 171 

Розвиток демократії та 

будівництво здорового 

громадського 

суспільства за 

допомогою засобів 

футболу 

18 – 20.04.2013 року  - 

участь у семінарй –

практикумі Міжнародного 

соціального проекту 

«Відкриті розважальні 

школи футболу» с. 

Андріївка ( м. Севастопіль). 

18.09.2013 року для учнів 5 

класів на теріторії ліцею був 

організований  фестиваль 

«Розважальні школи 

футболу». За програмою 

фестивалю учні відвідали 

станції , де пограли у 



цікавий футбол, 

відпрацювали вправи на 

комунікацію та 

координацію. 

 

24 Міжнародний проект 
Українського центру 
вивчення історії 
Голокосту 

Києво-Печерський 

ліцей «Лідер»  

№ 171 

Підготовка та видання 
навчальних матеріалів з 
проблем дискримінації, 
антисемітизму та 
ксенофобії. 

Участь в проектів 

вчителя історії Комарова 

Ю.С. 

25  Київський 

Міжнародний фізико-

математичний 

Фестиваль під 

патронатом 

Національної комісії 

України в справах 

ЮНЕСКО 

Києво-Печерський 

ліцей «Лідер»  

№ 171 

Зміцнення дружніх 

стосунків між 

обдарованими дітьми 

різних країн-сусідів 

України, розвиток 

обдарованої учнівської 

молоді, зацікавленої у 

вивченні математики та 

фізики, формування в 

учнів навичок 

дослідницької пошукової 

роботи, перетворення 

Києва на центр 

природничо-

математичного дитячого 

руху. 

Організація та 

проведення  фестивалю 

– травень (щорічно) 

26 Міжнародний проект 

«Чесна гра» 

Києво-Печерський 

ліцей «Лідер»  

№ 171 

Профілактика насильства 

та запобігання 

поширенню ВІЛ/СНІД 

завдяки проведенню 

незвичайних і цікавих 

вправ на основі 

концепції чесної гри 

16.10.13 року – 

Авторська школа 

молодих вчителів 

Києво – Печерського 

ліцею №171 

«Лідер».Для вчителів 

Печерського району та 

м. Києва майстер – клас 

у програмі авторської 

школи проект «Чесна 

гра» , «Розважальні 

школи футболу» та 

майстер – клас «Дитяча 

легка атлетика».  

 47 вчителів м.Києва та 

Печерського району. 

14.01. 2013 року – 

«Шляхи передачі ВІЛ»  

для учнів 6 класів; 

28.01.2013 року -  

«Світлофор» для учнів 

10 – 11 класів. 

20.02.2013 року – 

Майстер – клас за 

міжнародним проектом 

«Чесна гра» для 

кореспондента ВВС. 

27 .02. – 01.03. 2013 



року апробація 

оновленої методики  

проекту « Чесна гра».  

16.03. 2013 року – 

майстер – клас для 

делигації зі США. 

19.11.13 року - урок 

для учнів 7 класів з 

використанням 

методики проекту 

«Чесна гра».Естафета 

«Імунітет» Гра 

«Заморозка» 

Гра «ВІЛ атакує 

Естафета «Телефон 

довіри».83 учня. 

 02.12.13 року – урок 

«Чесна гра», 

присвячений до 

Міжнародного Дня 

боротьби зі СНІДом.    

Для учнів 5 класів. 

 

27 Міжнародний проект 

«Respect your health» 

Києво-Печерський 

ліцей «Лідер»  

№ 171 

Мета: Поважай своє 

здоров’я – офіційний 

громадський проект 

УЄФА ЕВРО 2012 у 

сфері охорони здоров’я. 

Програма направлена на 

підвищення фізичної 

активності та підтримку 

здорового харчування 

серед молоді, боротьбу із 

шкідливими звичками, 

такими як 

тютюнопаління та 

алкоголізм. 

фестиваль «Поважай 

своє здоров’я». У 

фестивалі взяли участь 

учні 1 -4 класів 

 

28 I-earn СШ № 181 Навчання та спілкування 

дітей різних країн. 

Електронне 

листування, участь у 

форумах (через мережу 

Інтернет) з питань 

екологічної освіти 

29 World Class Schools 

Mock Trial and Debate 

(віртуальні дебати 

між учнями 

загальноосвітніх шкіл 

світу). Модератор 

проекту-школа  Del 

Valle, США (Техас, 

США) 

Український 

гуманітарний 

ліцей 

Просування і підтримка 

руху педагогів шляхом 

підвищення кваліфікації 

вчителів та освітнього 

співтовариства. 

Узагальнення і 

поширення кращого 

досвіду лідерів-

представників різних 

культур  

Віртуальні дебати на 

задану тему з учнями 

різних країн  

30 Програма сприяння Український Сприяння зовнішньому Виступ директора 



зовнішньому 

тестуванню в Україні 

, ІІ етап, 2013-2015 

 

гуманітарний 

ліцей 

тестуванню в Україні є 

розбудова спроможності 

елементів та компонентів 

національної системи 

тестування, зміцнення 

ефективної громадської 

підтримки доступності 

вищої освіти в Україні 

ліцею Сазоненко Г.С. 

на засіданні 

«Структура освіти. 

Проблеми узгодження з 

вимогами міжнародних 

стандартів»- 20.09. 

КНУ імені Т.Шевченка 

31 Проект «Культура 

миру та 

взаєморозуміння» 

Український 

гуманітарний 

ліцей 

Виховання молоді в дусі 

миру, ненасильства, 

терпимості, взаємної 

поваги, міжкультурного 

та міжрелігійного 

діалогу й примирення 

Участь делегації ліцею 

У роботі проекту – 

березень 2013 

  

 

Діяльність євроклубів, осередків дружби 

 
№ 

з/п 

Навчальний 

заклад 

Назва 

євроклубу 

Дата 

створе

ння 

ПІБ 

відповідальної 

особи 

Напрямки 

роботи 

 Заходи, проведені у 

2012 році  

1 Ліцей 

міжнародни

х відносин 

№ 51 

Євроклуб 

«Лелека» 

2010 Косьонкіна 

А.Ю. 

Різносторонн

є вивчення 

країн 

Європейсько

го Союзу 

історії 

Франції, 

прямі 

контакти між 

школярами 

Євросоюзу 

Фестиваль мов – 

квітень 

Поїздка у Францію - 

квітень 

2 Предславин

ська 

гімназія  

№ 56 

Клуб 

міжнародних 

зв’язків 

«Глобус» 

2002 Горлушко І.Г. 

 Щербакова 

М.Е.. 

Забезпеченн

я зв’язку 

національног

о та полі 

культурного 

аспекту 

виховання. 

Відродження 

традицій 

співробітниц

тва школи у 

новому 

соціокультур

ному 

просторі. 

Робота 

філологічної 

секції МАН 

Проведення тижня 

англійської мови  

Робота і презентація 

проекту «Школи  

Британії» - квітень 

Робота англомовної 

театральної студії – 

участь у міському 

конкурсі театральних 

колективів 

Робота над проектом 

«Творчість барда 

Шотландії Роберта 

Бернза у світовій 

літературній 

скарбниці» 

 

3 Спеціалізов

ана школа  

СКСД 

(скільки країн 

2005 Косорогова 

М.М. 

Ознайомлен

ня з 

Міжнародна 

вікторина «Ерудит» 



№ 75 стільки друзів) країнами, їх 

історією та 

культурою, 

встановленн

я дружніх 

зв’язків, 

електронне 

листування. 

13.02 

Прийом делегації з 

Москви – 23.02.13 

Участь у 

Всеукраїнській 

екологічній 

конференції «День 

Землі» Київ 24.04 

Візит учнів з Англії 

09.10-13.10 

Участь у 

Міжнародному 

форумі до Дня 

Толерантності – 

18.11 

4 Кловський 

ліцей № 77 

Європейський 

молодіжний 

парламент - 

Україна 

2001 

рік 

Петровська 

Світлана 

Василівна 

(директор 

музею 

Кловського 

ліцею № 77) 

Проведення 

інтерактивни

х семінарів, 

конференцій 

з питань 

молодіжних 

проблем 

країн світу 

«Холокост» - цикл 

заходів – вересень 

Листування, 

екскурсії 

5 СЗШ № 78 Клуб 

«Всесвіт» 

2003 Чередниченко 

І.Г. 

Листування, 

подорожі 

Електронне 

листування 

Відвідування  

Словаччини. 

Святкування 

знаменних дат 

 

6 Ліцей 

інформацій

них 

технологій 

№ 79 

«Руставельці» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Співдруж-

ність – 79» 

2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 

Луценко С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ломаковська 

Г.В. 

Участь у 

спільному 

освітньому 

проекті 

«Сходинки 

до 

інформатик

и 2-4 кл» 

 

Поширення 

міжнародних 

зв’язків 

Листування  

Інтернет-

конференції: 

 

 

 

 

 

 

 Міжнародні 

фестивалі 

«Співдружність-79»  

Київ-жовтень-

листопад 

Москва-травень 

7 СЗШ № 84 Клуб юних 

дипломатів 

2001 Бережна М.В. Листування,  

участь у 

конференція

х, круглих 

столах. 

Культурне 

співробітниц

тво. 

Проведення дебатів 

на тему «Система 

освіти в 

Європейських 

країнах» (10 класи) 

Презентація для 

учнів 9-11 класів 

«Наш дім Земля – і 



Творчість 

історична 

пам’ять 

вона єднає». Участь 

у Міжнародному 

Форумі «Сучасному 

навчальному 

закладу – культуру 

толерантності» в 

рамках відзначення 

Міжнародного дня 

толерантності – 

листопад 

Виставка малюнків 

«Європейська 

культура – спільне 

надбання всіх 

країн» - вересень 

8 Спеціалізов

ана  школа 

 № 88 

«У серці 

Європи» 

2005 Іванченко 

А.Г. 

Збір  

матеріалів з 

історії, 

культури 

країн-

учасників 

ЄС 

Протягом року 

проведені : виставки 

стіннівок 

«Європейські 

країни», виставка 

малюнків прапорів 

країн ЄС; учнями 9-

11 класів зроблені 

та 

продемонстровані 

презентації Power 

Point про країни 

Євросоюзу; для 

учнів 5-8 класів 

проведена гра : 

«Що? Де? Коли?» 

на європейську 

тематику; для учнів 

початкової школи 

проведені ігрові 

заняття : «Що ми 

знаємо про 

Європу»;  учні 5-11 

класів 

продемонстрували  

відео-тури  до країн 

Європи, якими вони 

подорожували. 

 

9 Спеціалізов

ана  школа 

№ 89  

Англійській 

клуб 

2007 Пилипович 

І.О. 

 

Освітня, 

виховна  та 

розвивальна 

цілі 

Он-лайн проекти.  

Підготовка та 

проведення 

календарних свят. 

Театральні вистави. 

Дебати 

старшокласників. 

10 Спеціалізов

ана  школа 

Клуб 

українсько-

1994  Костюк Л.В. Розвиток 

дружніх 

 Допомога членів 

клубу у підготовці 



  Еллада»  

№ 94 

грецької 

дружби 

стосунків 

між 

країнами, 

вивчення 

історії та 

демократич

них 

традицій. 

Пропаганда 

здорового 

способу 

життя 

та проведенні 

святкового заходу 

до Дня 

Незалежності 

Греції. 

Участь у міських 

заходах, 

присвячених 

відзначенню Дня 

Європи. 

Підготовка та 

проведення 

тематичного 

святкового заходу 

«День ОХІ», 

присвяченого 

боротьбі 

українського та 

грецького народів 

проти фашизму. 

11 Гімназія  

№ 109 

Євроклуб 

«Горизонт» 

2008 Захарова 

Ю.М. 

Розвиток 

дружніх 

стосунків 

між 

країнами. 

Участь  у 

конкурсах, 

фестивалях, 

проектах, 

презентаціях 

Круглі столи 

«Європейський 

Союз – нове явище 

в історії Європи»- 

березень 

«Фестиваль 

«Європейська 

весна» - квітень 

Круглий стіл 

«Місцева 

демократія – 

орієнтири на 

європейські 

стандарти» - 

вересень 

Конференція до Дня 

європейських мов, 

літературний вечір 

«Зімові свята в 

Європі» - грудень 

12 Гімназія  

№ 117 

Євроклуб 2004 Борисенко 

Т.О. 

Вивчення 

історії 

створення та 

структури 

Євросоюзу. 

Розширення 

міжнародни

х зв’язків та 

розвиток 

міжнародно

го 

співробітни

цтва. 

Участь у 

Білоруській моделі 

ООН –  листопад 

Засідання «Штаб-

квартира ООН» в 

рамках святкування 

Дня гімназії – 

грудень 

Виставка-конкурс 

стіннівок до Дня 

європейських мов – 

вересень 

Фотоколаж з 



Поширення 

ідеї 

євроінтеграц

ії 

голубами Миру до 

Міжнародного Дня 

миру - вересень 

13 СЗШ № 133 Євроклуб 

«Майдан 

громадської 

організації 

«Центр 

етнокультурн

ого виховання 

та розвитку» 

2005 Гибелінда 

В.Д. 

Стоянова Р.І. 

Формування 

організаційн

их 

здібностей 

та активі-

зація 

творчого 

потенціалу 

молоді. 

Виховання 

міжетнічної  

толерантнос

ті. 

Участь спортивних 

класів у 

Міжнародних 

змаганнях з 

плавання.-протягом 

року 

Екскурсії для учнів  

за віковими 

категоріями 

 

14 Спеціалізов

ана  школа 

№ 181 

«Меридіан» 2006 Пунда Н.А. Участь у 

міжнародни

х 

навчальних 

проектах 

Засідання  круглого 

столу  з питань 

щодо проблем прав 

дитини. Свято 

іноземних мов - 

квітень 

Конференція 

«Видатні пам’ятки 

культури 

німецькомовних 

країні» 

15 Ліцей 

«Лідер» 

 № 171 

Клуб 

міжнародних 

відносин 

«Лідер» 

2004 Могиляста 

С.М. 

Проведення 

науково-

дослідницьк

ої та 

пошукової 

роботи з 

іноземних 

мов у 

вигляді 

творчих 

проектів-

рефератів, 

організація 

конференцій

, круглих 

столів 

Заходи до 

визначення 

знаменних дат. 

Соціально-освітній 

проект 

«Мульткультурна 

Європа» 

Участь у 

Всеукраїнській акції 

«Намалюй голуб 

мира» (5-11 кл) 

16 Українськи

й 

гуманітарни

й ліцей 

Євроклуб 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зеленська О.І. Поширення 

інформації 

про історію. 

ЄС, його 

структуру, 

сучасний 

стан, 

розвиток, 

цілі та 

Участь команди 

ліцею в фестивалі 

«Діалог держав-

партнерство в 

освіті» 

Участь в 

підсумковій акції 

проекту 

«Підтримка 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

досягнення регіональних 

Євроклубів» -17-

19.05.2013 

Участь у 

конференції 

«молодіжні 

ініціативи у проекті 

«Бути киянином – 

доля щаслива», 

присвячений Дню 

Європи в Україні – 

18.05.2013 

Нагородження 

лілейного 

Євроклубу 

Дипломом 

представництва ЄС 

в Україні за 

активну участь у 

проекті «Підтримка 

регіональних 

Євроклубів 

України»  

 


