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Співробітництво закладів освіти Подільського району з зарубіжними навчальними закладами 

№ 

п/п 

 

Навчальний заклад Зарубіжний навчальний заклад Термін дії 

угоди про 

співпрацю 

Напрямки співпраці 

Російська Федерація 

1 

 

СШ № 3 СЗШ № 1043  

м. Москва, вул. Люблінська 173, т. 6585783;  

Sh1043@mail.ru 

Безстрокова 

(2003) 

Обмін групами школярів. Співпраця 

 педагогічних колективів 

 

2 

 

СЗШ № 10 СШ № 513  

м. Москва, вул. Машинобудівна, 3, 115088 

Безстрокова 

(2005) 

Листування, обмін шкільними газетами, 

обмін  метод. літ-рою  

3 

 

СШ № 17 СЗШ №17 м. Москва, вул. Введенського 28, 117279, т. 4209811 

info@school17 ru  

www school 4209811 

Безстрокова 

(2007) 

Українсько-Канадський проект: ”Молодь за 

здоровий спосіб життя” 

4 

 

СШ № 114 СЗШ № 1043 м. Москва Безстрокова 

(2003) 

Листування 

5 

 

СЗШ № 45 СЗШ № 405 та СЗШ №1976 м. Москва Безстрокова 

(2002) 

Зустрічі  адміністрації  шкіл; - листування  

учнів 

Обмін  досвідом з навчально-виховної 

роботи 

 

6 

 

СЗШ № 93 СЗШ № 8 

353794, Краснодарський край, Калінінський район,станиця 

Андріївська, т. 81078616394149 

2008 - 2018  

 

Обмін інформацією між шкільними 

музеями, листування 

7 

 

СЗШ № 156 Загальноосвітня школа № 29 м. Курськ  2009- 2014 Інформаційно-освітній обмін, обмін 

досвідом роботи 

8 

 

СШ № 193 СЗШ № 310 м. Москва, В.Харитонівський  пр. 4 Безстрокова 

(2003) 

Листування 

9 

 

СЗШ № 271 Середня школа № 1958, м. Москва, б-р Берервинський 10, 

корп..1; 109451т. 3464550, 1-m: school 1958 @ iskratelecom.ru 

Безстрокова 

(2002) 

Листування 

Республіка Білорусь 

10 

 

СЗШ № 2 СЗШ № 15 ім. Карбишева м. Гродно, вул. Мира 15,  

т. 015(2)523492;  nsi58@mail.ru 015(2)523492 

2008 - 2014 Листування 

Обмін делегаціями 

Молдова 

11 

 

СЗШ № 6 Школа №2 м. Дубоссари, в. Куйбишева 2, Придністровська 

Республіка  

2007 - 2014 Листування, обмін шкільними газетами, 

обмін метод. літ-рою, зустрічі з 

mailto:nsi58@mail.ru
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т. 0424534637 представниками української діаспори в 

Придністров’ї 

12 СЗШ № 63 Ліцей М.Греку, м. Кишинеу Безстрокова 

(2002) 

Листування, обмін делегаціями 

Французька Республіка 

13 

 

СШ № 118 Ліцей Сан св. Вінцента 30 Рю де Мо-БП 20088-60304  

м. Санліс Седех, т. 33(0344539640), ф. 33/(0344535896) 

e.mail: lycee.saint.vincent@wanadoo.fr 

www.saint-vincent-senlis.net 

 

 2008-2014 Обмін педагогічним досвідом  

Спільна співпраця щодо культурного 

розвитку Франції та України 

14 

 

СШ № 19 Коледж Джин Вілар 45, вул. Боіс де Меніс 71100 Чалон сур 

Савон Франція maryse.levrat@ac-dijon 

Ноттінг Хілл і  

Вища школа Елінг школа Сеніор 2, вул. Клевеленд Роад 

Південний Елінг, Лондон W13 AX тел.(020)87998400, факс 

(020)88106891 enquiries@nhehs.qdst.net 

Безстрокова 

(2000) 

Прийом шкільної делегації з Sebastopol; 

листування 

Польська Республіка 

15 

 

Гімназія № 34 

«Либідь» 

Загальноосвітній ліцей ім. генерала Д. Хлоповського  

м.Болехово, в. Оборніка,1 

т. 8126040 ZS. Bolechowo @ powiat.pe 

Безстрокова 

(2001) 

Листування, шкільні обмін делегаціями 

(жовтень-дистопад - відвідування Польщі; 

травень-червень – прийом польської 

делегації) 

16 

 

Міжнародна школа 

«Меридіан» 

Міжнародна школа «Меридіан» м. Варшава 2010 -2020 Проведення спільних освітньо-культурних 

заходів, обмін делегаціями вчителів та 

учнів, робота над спільними проектами, 

проведення спільних фестивалів та 

спортивних змагань, організація літніх 

шкіл 

Турецька Республіка 

17 

 

Міжнародна школа 

«Меридіан» 

 «Уфук окуллари», м. Стамбул 

 

 

2010-2015 

 

Проведення спільних освітньо-культурних 

заходів, обмін делегаціями вчителів та 

учнів, робота над спільними проектами, 

проведення спільних фестивалів та 

спортивних змагань, організація літніх шкіл 

18 

 

Ліцей № 100 «Поділ»  34120 Туреччина, Сагалогли, Стамбул,  Істамбул  Еркек 

ліселілер  Егістім Вакфі, вул. Туркосагі Садесі,4 

Т. 902125140147; ф.902125126362 

Wwwlelev.org.tr 

2009-2014 

 

 

 

Обмін групами дітей (туризм) 

Інформаційна школа (обмін методичними 

наробками, інтернет-конференції) 

Листування 

mailto:lycee.saint.vincent@wanadoo.fr
mailto:maryse.levrat@ac-dijon
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Ліцей № 1 Фінляндія, м. Раахе   

 

Обмін мистецькими здобутками (інтернет-

спілкування, поштові відправлення 

виставкових матеріалів) 

Федеративна Республіка Німеччина 

19 

 

Гімназія № 107 

«Веденська» 

Німеччина, школа ім. Дальмана в Бад  Зегеберзі, школа ім 

Гердера в Рендберзі 

Безстрокова 

(2003) 

Листування, обмін делегаціями 

20 

 

Романо-германська  

№ 123 

 «Луітпольд-гімназія» м. Мюнхен, Зеештрасе 1 80538 

Мюнхен ФРН тел.: 089/210389-0 факс: 089/21038540  

  E-Mail luitpold-gymhasium@muenchen de, 

 «Фрайхоф-гімназія» м. Гьопінген Фрайофштрасе 43 73033 

Гьопінген ФРН тел.07161-650397 факс 07161-650386 

 E-Mail Sekretariat@FGY.GY schule bwl.de 

 2009-2014  

 

 

 

2009-2014 

Учнівський обмін, укр.інтернет “Рідна  

школа”. 

Клуб “Rotary”, гуманітарна допомога 

підручниками. 

Учнівський обмін 

21 

 

Інтернат №5 Спеціальна школа ім. Дестерверга 

м. Веймара, 99425, Віндмюленштрасе, 17,  

школа для сліпих і слабозорих ім. Дестервега 

2005-2001  Обмін делегаціями 

Швеція 

22 

 

СЗШ № 242 гімназія Метапонтум м.Стокгольм Безстрокова 

(2011) 

Обмін досвідом в сфері освіти та культури, 

обмін групами вчителів 

Республіка Ізраїль 

23 

 

СЗШ № 243 Нацерет Ілліт, ОРТ Шарет, http.ort Sharet. 2007-2014 Інформаційний обмін, листування 

США 

24 

 

Гімназія № 257 

«Синьоозерна» 

Ріджели  Мілд  Скул  штат  Мериленд Безстрокова 

(2004) 

Листування, обмін делегаціями 

25 

 

СЗШ № 262 Академія  Мов ім. Ла  Салле, Чикаго, Іллінойс  т. 

(773)5348470,  ф. (773)5348021 

Безстрокова 

(2001) 

Листування 

 

 

Співпраця загальноосвітніх навчальних закладів з міжнародними громадськими організаціями та дипломатичними представництвами 

 

(        Повна назва громадської організації, дипломатичного представництва укр. мовою) 

№ п/п Навчальний заклад району Напрямки співпраці                               Спільні заходи 

1. 1. Ліцей Сен-Венсан, Франція, м.Санліс,  

2.Мерія м.Тулузи, асоціація «Ярославна», 

3. «СЕРН» (Інститут вивчення наслідків впливу  

атомної енергетики на навколишнє середовище),  

Освіта, культура, гуманітарна 

сфера.Участь у проекті 

.Асоційована школа  ЮНЕСКО».  

Вивчення інших країн, народів і  

Участь у конференціях та спільних проектах.  

Організація дитячих таборів, молодіжні зустрічі, 

шкільний обмін. 

 

mailto:Sekretariat@FGY.GY
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Франція. 

Співпраця з спеціалізованою школою № 118 

культур. 

Стажування вчителів та навчання  

дітей у Франції 

2. Українсько-турецький освітній центр «Сяйво» 

співпрацює з Міжнародною школою «Меридіан» 

Освіта, культура, гуманітарна сфера. 1. Щорічне проведення всеукраїнських олімпіад з  

2. турецької мови. 

3. Участь у проведенні та святкуванні днів Туреччини  

4. та Індонезії в Україні. 

5.  

3. Академія мов ім. Ла Салл, м. Чикаго, штат Іллінойс, 

США співпрацює з  загальноосвітнім навчальним 

закладом   № 262. 

Освіта, культура, гуманітарна сфера. 6. Сприяння реалізації міжнародних зв’язків між Україною 

та США, розширення взаємодії у питаннях культури, 

освіти, мови, а також обмін учнями, учителями та 

адміністративним персоналом 

4.  «Schulreferat» м. Мюнхен (ФРН), Гете-інститут  

(м. Київ),  DAAD (ФРН) співпрацює з Романо- 

Германською  гімназією № 123. 

Науково-методична та гуманітарна 

допомога 

7. семінари, конференції, проекти, курси 

5.  Міжнародна громадська організація ІS ІС . 

 Програма «Світ без кордонів» в межах співпраці з  

Ліцеєм  № 100 «Поділ»  

Співпраця у реалізації правових, 

екологічних ,культурологічних, 

лінгвістичних  заходів  

8. Виїзні семінари, читацькі конференції. Робота клубу 

«Дебати»,  тренінги для лідерів, вивчення мов. 

6.  Міжнародний благодійний фонд «Козацький» 

співпрацює з   загальноосвітнім навчальним  

закладом   № 93. 

 

Військово-патріотичне виховання, 

пропаганда історичної та культурної 

спадщини українського народу, 

проведення спільних семінарів 

9. Святкування Дня українського козацтва, посвята в 

козачата, підтримка дітей різних категорій. Допомога у 

виготовленні нагород, шевронів. Участь в організації та 

проведенні благодійних акцій.  

7. 1. Американська бібліотека НаУКМА 

 

2. Курси іноземних мов «Інтерлінгва» 

 

3. Британська Рада 

 

4. Study UA 

 

5. Business academy 

 

Співпраця з гімназією № 19 «Межигірська» 

Країнознавчий, навчальний, 

 виховний. 

Країнознавчий, навчальний. 

 

Країнознавчий, навчальний,  

виховний, методичний. 

Країнознавчий, навчальний,  

виховний, методичний 

Країнознавчий, навчальний,  

виховний, методичний 

 

Двомовне читання, перегляд фільмів англійською  

мовою, проведення спільних відкритих уроків та  

заходів. 

Розмовні клуби англійської мови. 

Участь в круглих столах, підготовка та отримання 

сертифікатів міжнародного стандарту РЕТ, СЕТ. 

Розмовні клуби англійської мови для дітей, круглі  

столи з вчителями. 

 Робота та навчання за кордоном. Участь у конкурсі  

« Guess The Word».Участь в конференціях, обмін 

досвідом. 
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Співпраця з українською діаспорою  

 

№ п/п Держава Громадська організація, навчальний 

заклад української діаспори 

Навчальний заклад району Напрямки співпраці 

1. ФРН Українська діаспора у м. Мюнхені 

(ФРН) 

Романо-Германська гімназія № 123 Навчання дітей у м. Мюнхені 

при діаспорі протягом 

навчального року 

2. Латвія 

 

Молдова 

Ризька українська школа 

 

Українська класична гімназія м. 

Бендери, Молдова 

Фінансовий ліцей Участь директора школи у 

науково-практичних 

конференціях, які проводяться у 

Фінансовому ліцеї 

3. Придністровська Молдавська 

республіка 

Середня школа № 2 м. Дубоссари 

Придністровської Молдавської 

республіки 

СЗШ № 6 Листування, обмін шкільними 

газетами, обмін метод. літ-рою, 

зустріч з представниками 

української діаспори в 

Придністров’ї 

4. Канада Крайова Управа СЗШ № 93 Обмін інформацією 

електронною поштою 

 

Участь у міжнародних проектах та програмах 
 

№ 

з\п 

Міжнародний проект, міжнародна 

програма 

ЗНЗ, які беруть участь у 

міжнародному проекті, програмі ( 

в т.ч. школи ЮНЕСКО) 

Мета проекту, програми Заходи щодо реалізації проекту, 

програми 

1. УІІ Міжнародна олімпіада з основ  

наук 

Спеціалізована школа № 3 та 

Уральський державний 

педагогічний університет 

(Єкатеринбург, Росія) 

Розвиток інтелектуального і 

духовного рівня підростаючого 

покоління 

Олімпіади 

2. „Європейська мережа шкіл 

 сприяння здоров’ю” 

Спеціалізована школа №17 Впровадження інноваційних 

технологій щодо формування 

культури здоров’я, позитивної 

мотивації на здоровий спосіб життя 

Всеукраїнський семінар-нарада проекту 

„Європейська мережа шкіл сприяння 

здоров’ю” м. Одеса. Презентація 

шкільної 
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учасників навчально-виховного 

процесу. 

експериментальної Програми „Школа 

здоров’я – школа розвитку”, м. Київ 

КМІУВ. 

3. „Світ без кордонів” 

 

Міжнародна програма  FLEX  при 

Американському посольстві,  

програма обміну майбутніх лідерів. 

Гімназія №19 «Межи гірська» Обмін досвідом Відкриті  уроки, презентації іноземних 

країн, живе спілкування, вивчення 

культури, Фестивалі Дружби. 

Участь в тестуванні, навчання за 

кордоном. 

4.  1. Платформа Діалог Євразія „ДА”. 

2. Всеукраїнська олімпіада з турецької 

мови 

Міжнародна школа „Меридіан” Вивчення та реалізація 

Європейських досягнень в освіті. 

Шлях від діалогу цивілізації до 

мистецтва жити разом 

Сприяння культурно-освітнім 

відносинам між Україною та 

Туреччиною 

Школа є членом даної організації 

 

 

Участь у міжнародному форумі 

Платформи „ДА” роль освіти та ЗМІ у 

діалозі 

Проведення всеукраїнських олімпіад 

5. Міжнародний проект ДСД 

„Sprachdiplom”  

Романо-Германська  

гімназія № 123 

Вдосконалення знань німецької 

мови, мовна практика. 

 

Участь в конкурсах . 

Обмін делегаціями 

2007-2017 р.р. 

6. В межах проекту ПАШ ЮНЕСКО: 

1.Міжнародна програма 

«Інтеркультура» 

 

 

 

 

2. Всесвітня програма розвитку  

людини «Знайти крила» 

 

 

 

Ліцей № 100 „Поділ” Ознайомлення з культурою 

 інших країн світу 

Представництво Міжнародного 

комітету Навколосвітнього 

Каравану «Інтеркультура» в  

Україні  

Тренінги для лідерів, вивчення 

мов,спілкування з молодіжними 

лідерами інших країн 

Конференції Асоційованих шкіл 

ЮНЕСКО 

Участь у міжнародних виставках  

дитячих талантів 

 

Науково-практичні конференції,  

тренінги та круглі столи серед шкіл-

учасників програми. 

7.   Проект «Асоційовані  

школи ЮНЕСКО» 

 

 

 

 

 

Фінансовий ліцей Розробка і просування 

універсальних принципів і норм, 

заснованих на спільних  цінностях, 

з метою вирішення  задач і проблем, 

що виникають у сфері освіти,  

науки, культури і комунікації. 

 

- Участь у Всеукраїнських, регіональних та 

міських конференціях ПАШ ЮНЕСКО в 

Україні; 

- Участь в міжнародних програмах в 

межах ПАШ ЮНЕСКО; 

- Організація заходів приурочених до 

знаменних дат і міжнародних свят. 
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  Організація і проведення активного 

діалогу культур партнерських команд: 

а) встановлення контакту з партнерською 

командою; 

б) дослідження культурної спадщини 

обох країн і постійний взаємо обмін 

інформацією; 

в) представлення результатів спільної 

творчості обох команд в рамках проекту 

до штаб-квартири ЮНЕСКО в Парижі. 

8. Проект «Асоційовані  

школи ЮНЕСКО». Програми: 

1. «Збережемо здоров’я» 

2. «Модель ЮНЕСКО, якщо хочеш 

миру, готуйся до нього» 

Спеціалізована школа 

 № 118 

Вивчення інших країн, народів і 

культур. 

Поглиблення знань про роботу 

комісій ЮНЕСКО з питань 

формування культури миру, мовної 

політики, принципів толерантності 

Участь у розробці проекту „Збережемо  

землю” 

 

9 Європейська мережа шкіл сприяння 

здоров’ю 

Гімназія № 34  

«Либідь» 

 

Листування, спілкування по 

Інтернету, обмін делегаціями 

Співпраця з Польщею, Німеччиною 

 

10 Міжнародна програма споріднених 

 міст 

ЗНЗ № 262 Листування,спілкування по 

Інтернету,  

обмін делегаціями 

Співпраця у спільних проектах з м. 

Чикаго, США 

11 «Пізнай світ» Спеціалізована  

 школа № 124 

Листування, спілкування по 

Інтернету, обмін делегаціями 

Співпраця у спільних проектах з  

Німеччиною 

 

 Діяльність осередків дружби, євроклубів, музеїв та кабінетів у загальноосвітніх начальних закладах 

 

№ п/п Навчальний заклад Назва євроклубу, 

осередка дружби 

Дата створення ПІБ 

відповідальної 

особи 

Напрямки роботи 

1. Спеціалізована школа 

№ 118 

Клуб друзів 

ЮНЕСКО „Глобус” 

Клуб «Єдність» 

1995 

 

2009 

 

Нижник Н.А. 

 

Лялькова Л.Г. 

 

Міжнародна діяльність, вивчення європейського 

простору, ознайомлення з країнами Європи. 

.Засідання, конференції 

 

. 

2. Романо-Германська 

гімназія № 123 

Клуб міжнародних 

зв’язків «Діалог» 

2010  Жигун Ю.А. Встановлення контактів з німецько  

мовними  країнами.  
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3.  Гімназія № 34 

„Либідь” 

Клуб 

„Співдружність” 

2006  Мамчіц Т.Л. 

Зосим М.М. 

-  Листування 

- Збір інформації з історії та культури 

Європейських країн 

- Збір матеріалів про Україну та її зв’язки з 

країнами Євросоюзу 

- Проведення заходів до знаменних дат  

4. Ліцей № 100 «Поділ» Інтерклуб «Дружба» 2003  Голубєва Ю.М.. - Вивчення історії зарубіжних країн,  

- розвиток культурних зв’язків. 

5. Спеціалізована школа 

№ 3 

Центр міжнародної 

співпраці при Раді 

учнівського 

самоврядування 

2005 Бондаренко 

Т.В., вчитель 

англ..мови 

- Зв'язок через Інтернет, збір інформації про школи 

6. Загальноосвітній 

навчальний заклад  

№ 10 

Клуб 

«Співдружність» 

2011 Кучеренко Н.В. - Тематичні бесіди, семінари, вікторини 

«Європейський вибір України: Людина, право, 

суспільство». Втілення проекту «Калейдоскоп 

традицій британців та українців». Зустрічі з 

представниками Британської Ради. Постановка 

творів зарубіжних дитячих авторів англійською 

мовою «Червоний капелюх»  

7. СЗШ № 93 Клуб «Джерело» 2007 Кукіна І.О., 

педагог-

організатор, 

керівник 

шкільного 

музею. 

- Організація «європейських днів» у школі, 

організація зустрічей з видатними постатями 

України, випуск газет, створення презентацій. 

8. СЗШ № 156 Євроклуб «Глобус» 2004 Заєць Р.В. Співпраця з зарубіжними школярами, 

поглиблене вивчення мов, вивчення історії, 

культури, традицій інших країн. 

9. СЗШ № 243 Клуб дитячої 

дипломатії 

1997 Немерова І.П. Інформаційні, культурологічні, світоглядні 
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