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 Партнерські зв’язки закладів освіти міста з освітянами сільських 

шкіл спрямовані на підвищення професійного рівня вчителів, забезпечення 

інтелектуальних та творчих здібностей учнів сільських шкіл, сприянню 

професійному самовизначенню учнів в умовах профільного навчання, 

підготовці до вступу у вищі навчальні заклади, реалізації спільної 

діяльності щодо поглиблення впливу на учнівську молодь української 

культури, вивчення минулого та традицій українського народу.   

 За роки реалізації проекту „Сільська школа — друг і партнер” 

сформувались такі пріоритетні напрямки співробітництва: 

 проведення спільних засідань педагогічних рад, методичних 

об’єднань, наукових конференцій, круглих столів, різноманітних  

організаційно-педагогічних та методичних заходів для вчителів; 

 спільна робота по підготовці учнів до участі в предметних 

олімпіадах, конкурсах, фестивалях та інших навчально-виховних заходах 

для школярів; 

 обмін учительськими та учнівськими делегаціями; 

 організація спортивно-оздоровчої роботи, спільний літній 

відпочинок; 

 проведення туристсько-краєзнавчої роботи: походи по місцям 

бойової слави, ознайомлення з історією та культурою рідного краю, 

історичними та культурними пам’ятками, спортивно-масові заходи; 

 організація художньо-естетичної та пізнавальної роботи: проведення 

спільних свят, відвідування театрів, музеїв, галерей; 

 гуманітарна допомога малозабезпеченим, поповнення матеріально-

технічної бази сільських шкіл (меблі, комп’ютерна техніка, програмне 

забезпечення та ін.); 

 передача сільським школам навчальної та художньої літератури, 

передплата педагогічних видань, взаємообмін методичними доробками 

вчителів.   

 Найпоширеніші методичні проблеми, дискусійні теми, що 

обговорювались спільно київськими та сільськими освітянами: 

 шляхи практичної реалізації Закону України “Про загальну середню 

освіту”; 

 сучасні технології навчання та виховання, педагогічні інновації; 

 нові підходи до методики викладання навчальних предметів з 

використанням комп’ютерних технологій та інтерактивної дошки; 

 співпраця органів батьківського та учнівського самоврядування; 
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 пріоритети і напрямки національного виховання; 

 творчість учителя як запорука розвитку творчості учня та ін. 

 У 2013-2014 навчальному році 312 загальноосвітніх закладів, 

виконуючи двосторонні угоди про співпрацю, підтримують партнерські 

зв’язки з 424 закладами України. 

 Активну позицію в налагодженні партнерських зв’язків із сільськими 

школами займають загальноосвітні навчальні заклади Дніпровського 

району – укладено 60 угод, Солом’янського – 52 угоди, Шевченківського 

та Деснянського районів – по 43 угоди. 

 Загальноосвітні навчальні заклади міста співпрацюють з 

навчальними закладами 22 областей України, в тому числі 23 районів 

Київської області, і школами Автономної Республіки Крим.  

 

Співпраця загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва 

з школами – партнерами регіонів України 

 

Київська область, 179 Чернігівська, 48 Житомирська, 48
Черкаська область, 22 Закарпатська область, 21 Львівська область, 16
Полтавська область, 14 Івано-Франківська область, 13 Вінницька область, 12
Хмельницька область, 10 Кіровоградська область, 8 Сумська область, 7
Тернопільська область, 6 Рівненська область, 5 Донецька область, 3
Одеська область, 2 Херсонська область Волинська область, 2
Автономна республіка Крим, 2 Дніпропетровська область, 1 Луганська область, 1
Харківська область, 1 Миколаївська область, 1  

Найбільший відсоток шкіл-партнерів знаходяться у Київській (57%), 

по 15% - у  Житомирській та Чернігівській областях. 

Продовжується співробітництво між районними управліннями та 

відділами освіти: Голосіївський – ВО  Фастівської РДА  Київської області 
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 Деснянський –УО Брусилівської РДА Житомирської області   

 Оболонський – ВО Білгород-Дністровської РДА Одеської області 

 Печерський –УО Кременецької РДА Тернопільської області 

 Подільський –ВО Броварської РДА Київської області  

 Святошинський –  ВО Іршавської РДА Закарпатської області 

 Солом’янський – ВО Києво-Святошинської РДА Київської області 

 Шевченківський – ВО Стрийської РДА  Львівської області  

 Значно активізувалися та урізноманітнилися форми роботи з 

учнівською молоддю шкіл-партнерів. Організовуються зустрічі, 

інтелектуальні і творчі конкурси, спортивні змагання, туристські походи, 

екскурсії та інші спільні заходи. Особливо перспективними є, наприклад, 

проведення спільних предметних олімпіад та захистів наукових робіт 

членів МАН, організація для сільських старшокласників курсів, занять, 

консультацій до вступу у вищі навчальні заклади, спільне дистанційне 

навчання учнів за допомогою комп’ютерної техніки. 

 Більше 50 навчальних закладів міста співпрацюють з сільськими 

школами на рівні органів учнівського самоврядування, проводяться спільні 

зустрічі, конференції, семінари, тренінги, обмін досвідом роботи. 

Розгорнуто співпрацю батьківських комітетів київської та підшефної 

сільських шкіл. 

 Педагогічні та учнівські колективи спільно з школами-партнерами 

активно займаються організацією  літнього оздоровлення учнів і вчителів. 

Розгортається мережа туристських та інших спеціальних таборів для 

старшокласників, в яких спільно відпочивають київські та сільські 

школярі. 

  Особливо треба відмітити різнопланову роботу, творчий, 

нестандартний підхід до партнерства з сільськими школами у 

загальноосвітніх навчальних закладах: СШ № 273, гімназії №59 ім.О.М. 

Бойченка, СЗШ № 286 Голосіївського району, СШ № 329 “Логос”,  

Слов’янській гімназії, СШ № 314 Дарницького району,  СШ № 152, ЗСШ 

№306 Деснянського району, СШ №№ 31,188, НВК “Домінанта” 

Дніпровського району, СЗШ №№ 168, 233, гімназії №143, СШ №20 

Оболонського району, Печерській гімназії № 75, гімназії № 32, СЗШ № 78 

Печерського району, СЗШ № 2 ім. Д. Карбишева, СШ № 17, гімназії № 123 

Подільського району, СЗШ №№ 72,206, СШ № 304, гімназії № 154 

Святошинського району, СПШ № 324, гімназіях “Ерудит”, №178 

Солом’янського району, СШ №№ 41, 91, 102, Шевченківського району та 

багато інших. 


