
 1. Співробітництво з зарубіжними навчальними закладами 
(Назва держави, код) 
№ 
п.
п. 

Навчальний 
заклад району 

Зарубіжний навчальний 
заклад 

(назва навчального 
закладу українською 

мовою) 

Термін дії 
Угоди про 
співпрацю 
(з ... по... р.) 

Напрямки співпраці 

Великобританія (ВБ) 
1 НВК № 30 

«ЕкоНад» 
Початкова школа 
“Лордшіп лейн”, 
м.Лондон 
e-mail: admin@ 
lordship.haringey.sch.uk 
Адреса: Lordship Lane 

Primary School 
Ellenborough Road, 
Wood Green,  
London N22 5PS 

довгострокова • Ознайомлення з історією та 
культурою Великобританії та 
України. Інтернет  -листування. 
• Привітання з національними 
святами. 

2 СЗШ № 201 Хенсон Едіторіал Севісіз  
Стоук-он-трент СТ4 2 АР. 
Стафордшир, 
великобританія. 

26.06.2011 – 
26.06.2016 

- надання інформаційної та 
методичної допомоги з вивчення 
історії, традицій своєї країни, свого 
навчального закладу; 
- листування та вітання з 
професійними та державними 
святами, переписка учнів; 
- зустрічі, акції, спрямовані на 
інтеграцію діяльності; 
- передача художньої та методичної 
літератури. 

3 НВК 
«Домінанта» 

Шаховий клуб «WELSH 
JUNIOR CHESS», Уельс, 
Свенси 
 
 

21.04.2007 р. - 
21.04.2017 р. 

Вивчення та використання досвіду 
сторін у галузі шахової майстерності. 
Підвищення кваліфікації та 
професійної майстерності тренерів, 
майстрів та гравців обох шахових 
клубів. 
Ознайомлення з особливостями та 
специфікою викладання шахової 
майстерності. 
Проведення спільних заходів 
(конференцій, турнірів, змагань, 
чемпіонатів). 

4 НВК 
«Домінанта» 

Шаховий клуб «BROCON 
JACK CHESS CLUB 
SWINDON», Англія, 
Свиндоу 

21.04.2007 р. - 
21.04.2017 р. 

Вивчення та використання досвіду 
сторін у галузі шахової майстерності. 
Підвищення кваліфікації та 
професійної майстерності тренерів, 
майстрів та гравців обох шахових 
клубів. 
Ознайомлення з особливостями та 
специфікою викладання шахової 
майстерності. 
Проведення спільних заходів 
(конференцій, турнірів, змагань, 
чемпіонатів). 

5 Гімназія № 191 
ім. П.Г. Тичини 

Wellington Academy 
 
 

без угоди Програма «Занурення в англомовне 
середовище» 

6 Гімназія № 191  
ім. П.Г. Тичини 

Кембриджський 
університет 

з листопада 
2013 

Методичне забезпечення 
літературою, спільні конференції та 
майстер-класи для учителів та 
гімназистів, залучення учнів гімназії 

mailto:admissions@sidcot.org.uk
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та допомога у складанні міжнародних 
екзаменів 

7 СШ № 125 Великобританія, 
м. Вокінхем, 
Навчальний центр  
«Eastwestbridge»  
 
Eastwestbridge Centre Ltd, 
Tricorne House, 15, 
Sandy Lane 
Wokinham 
Berkshire RG41 4DD UK 

З 26.04.2013  
 

- вивчення англійської мови; 
- знайомство з країною, мова якої є 
профільним предметом у 
навчальному закладі; 
- надання освітніх, консультаційних 
та методичних послуг шляхом обміну 
вчителів; 
- здійснення виїзних семінарів-
практикумів із впровадження новітніх 
технологій у викладання англійської 
мови 

Німеччина (НМ) 
8 СШ № 125 Гімназія ім. Гумбольдта,  

м. Лейпциг 
Адреса: Pfaffendorfer 
Str.33? 04105 Leipzig 
Tel. 0341/ 550 23 32 
e-mail: ukrainekontakt@t-
online.de  

з 15.04.2003 
довгострокова 

- знайомство з національними 
культурами; 
- удосконалення знання німецької 
мови 
- інтеграція України до ЄС 

9 Гімназія № 136 Боннська академія  з 2002 р.  Стимуляція інтересу до вивчення 
німецької мови. 
Обмін культурною спадщиною. 
Візити пана Вальтера 
Кесселя(ректора Бонської академії) у 
квітні та вересні 2014 р. Пан Кессель 
проводить уроки німецької мови. 
Також проводяться бесіди та уроки 
через Скайп. 

10 НВК № 30 
«ЕкоНад» 

Загально-освітня 
державна школа—гімназія   
«Імануіл» Німеччина, 
м.Оранієнбург 
Friedrichsthaler Chaussee 18 
 Адреса: 
16515 Oranienburg 
Tel.03301 206183 
Schulleiterin: Frau Romano 

довгострокова  
(вступила в 
дію з грудня 
2014 р.) 

Листування між класними колективами 
і окремими групами. 
Web-олімпіади 
Співпраця в проектах і акціях. 
 

11 НВК № 167 Бургау-гімназія, м.Дюрен 
Адреса: 
Karl-Arnold-Str.5 
52349 Duren 
Deutschland 
Тел.: 02421/121960 

2013-2015 Обмін  групами школярів, робота над 
спільними проектами 

12 НВК № 167 Європейська гімназія, 
м.Керпен 
Адреса: -Europaschule- 
Philipp Schneider Str. 
50171 Kerpen 
Deutschland 
Tel. 02237/92941-0 
e-
mail: sekretariat@gymnasiu
m-kerpen.eu   

з 11.11. 2010  
безстроково 

Обмін   групами школярів, виконання 
спільних  проектів, мовне стажування 
учнів   гімназії. 
 

13 Гімназія № 191  
ім. П.Г. Тичини 

Реальна школа ім. 
Сальватор, м. Мюнхен, 
Німеччина 

з 2011 року 
безстроково 

Участь у проекті «Сучасна українська 
та німецька жінка», обмін 
делегаціями, листування 

14 НВК «Домінанта» Гімназія “Мозаїк”, 
м. Оранієнбург 

2011 – 2021  Вивчення та використання 
педагогічного досвіду та професійної 
майстерності педагогів обох 
навчальних  закладів. 

mailto:ukrainekontakt@t-online.de
mailto:ukrainekontakt@t-online.de
mailto:sekretariat@gymnasium-kerpen.eu
mailto:sekretariat@gymnasium-kerpen.eu


Ознайомлення зі специфікою 
викладання навчальних предметів та 
використання новітніх технологій. 

15 ШДС «Софія» Рудольф Штайнер Школа 
Середнього Рейну (Rudolf 
Steiner Schule Mittelrhein) 
Аугустенхальтен штрассе, 
25, Нойвід (Нидербайбер), 
Німеччина, 56567 

Без угоди Пасивна практика (госпітація) 
вчителя англійської та німецьких мов 
Самойленко К.В. 
 

16 ШДС «Софія» Вільна вальдорфська школа 
м.Фройденштат, вул. 
Кьоніх-Вільгельм, 17 

 Пасивна практика (госпітація)  
вчителя музики Мосейчук О.М. 

17 CЗШ № 195 Рудольф Штайнер Школа 
Середнього Рейну (Rudolf 
Steiner Schule Mittelrhein) 
Аугустенхальтен штрассе, 
25, Нойвід (Нидербайбер), 
Німеччина, 56567 

Без угоди - підтримання культурних та дружніх 
зв’язків між учнями та педагогами; 
- взаємних обмін літературою з 
питань методики викладання у 
Вальдорфській школі; 
- планування подальшої діяльності. 

18 СЗШ № 195  
Вільна Вальдорфська 

школа  
м. Фройденштадт  

(Freie Waldorfschule 
Freudenstadt) 

Фридрих Лист штрассе, 14,  
Фройденштадт, Німеччина, 

72250 
   

Без угоди - взаємний обмін учнями, 
учнівськими групам та класами в 
навчально-ознайомчих цілях; 
- взаємний обмін штатними 
працівниками з метою пасивної та 
активної практики в навчальних 
закладах; 
- взаємний обмін досвідом 
організації навчальної, навчально-
методичної та науково-дослідної 
діяльності; 
- взаємним обмін літературою з 
питань методики викладання у 
Вальдорфській школі; 
- організація та проведення 
різноманітних художній та 
артистичних проектів шкіл; 
- організація мовних курсів для 
учнів та вчителів; 
- організація та проведення 
культурної програми з метою 
поглиблення знань про країну, в якій 
перебуває учасник обміну чи 
делегація; 
- взаємний обмін національної 
літературою, творами художнього та 
музичного мистецтва.  
10.10.2014 – 22.10.2014. Візит 10-го 
(вальдорфського) класу з метою 
навчання та культурного обміну: 
- удосконалення знань іноземної 
мови; 
- навчання у Вальдорфській школі; 
- виступ з культурною програмою; 
- відвідування історико-культурних 
місць; 
- налагодження дружніх стосунків з 
німецькими школярами; 
- налагодження дружніх стосунків 
між сім’ями українських та 
німецьких учнів. 
Педагогічна практика вчителів 



вальдорфських класів: 
- відвідування уроків; 
- відвідування засідань 
педагогічних колегій школи; 
- мовна практика для педагогів; 
- обмін літературою з питань 

викладання окремих предметів у 
Вальдорфській школі. 

Австрія (АВ) 
19  

СЗШ № 195 
Вільна Вальдорфська 
школа Відень-Захід  

(Freie Waldorfschule Wien-
West) 

Зойтергассе 29, Відень,  
Австрія 1130 

 
 
 

Без угоди 28.11.2014 – 09.12.2014. Візит учнів 
та викладачів вальдорфських класів 
до Відня: 
- відвідування Вальдорфських шкіл 
Відня; 

- виступ з культурною програмою; 
- відвідування історико-культурних 

місць; 
- налагодження дружніх стосунків 

між учнями; 
- соціальні проекти; 
- обмін досвідом з питань методики 

вальдорфської педагогіки між 
викладачами шкіл; 

- обмін досвідом між викладачами 
шкіл з питань адаптації 
вальдорфської педагогіки до 
системи державної освіти Росії та 
України. 

22.12.2014 – 31.12.2014. Візит вчителя 
релігії Віденських Вальдорфських 
шкіл Тетяни Майданюк: лекції для 
батьків; відвідування уроків; бесіди з 
молоддю, круглі столи, робота в 
методичному об’єднанні вчителів 
вальдорфських класів. 

20  
СЗШ № 195 

Школа Рудольфа Штайнера 
Відень-Пьотцляйндорф 

(Rudolf Steiner Schule Wien-
Pötzleinsdorf) 

Геймюллергассе 1, Відень,  
Австрія 1180 

Без угоди 

21  
СЗШ № 195 

Школа Рудольфа Штайнера 
(Rudolf Steiner Schule Wien-

Mauer) Відень-Мауер, 
Ендрештрассе 100,  

 Відень,  
Австрія 1230 

Без угоди 

Ізраїль (ИЗ) 
22 СШ № 325  Школа “Хабад”,      

Ізраїль, 
м. Кфар-Хабад, п/ск.14, 
тел.: +97239606210 
 

з 04.10.2003 
безстрокова 

1. Обмін делегаціями. 
2. Семінари-практикуми (покращення 
досягнень у вивченні івриту). 
3. Обмін навчальними програмами. 
4. Підвищення кваліфікації вчителів 
івриту. 

23 НВК «Щастя» Школа “Хабад”,      
Ізраїль, 
м. Кфар-Хабад, п/ск.14, 
тел.: +97239606210 
 

з 04.10.2003 
безстрокова 

Обмін навчальними програмами. 
 Семінари-практикуми (покращення 
досягнень у вивченні івриту). 
Підвищення кваліфікації вчителів 
івриту. 

Естонія (ЕС) 
24 СШ № 188 Гімназія Кийлі 

e-mail: kool@kiili.edu.ee  
Адреса: вул. Коолі 1, 
Кийлі 75401, Хар`юрський 
уїзд, Естонія 

2012 - 2019 Листування учнів та вчителів, спільна 
розробка проектів, обмін делегаціями, 
науково-методична співпраця та інше. 

Спілкування  on-line, привітання 
листівками учнів та вчителів. 

25 НВК № 30 
«ЕкоНад» 

НарвськаВаналінаська 
державна  
Школа,Естонія 
e-mail:  
sekretar@nvrk.edu.ee 
Адреса: 
20307 Kraavi 2 

довгострокова  
(вступила в 
дію з лютого 
2013 р.) 

Листування між класними колективами 
і окремими групами. 
Web-олімпіади 
Співпраця в проектах і акціях. 
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Narva Vanalinna Riigikool 
Росія (РО) 
26 НВК № 30 

«ЕкоНад» 
МОУ «Ліцей економіки і 
основ підприємницької 
діяльності» № 10. 
Адреса: Росія, м. Псков 

вул. Ювілейна, 
буд. 67а  
180016 

з 2010 р. 
довгострокова 

Обмін передовим педагогічним 
досвідом. 
Спільні науково-методичні семінари. 
Навчально-пізнавальні екскурсії. 
Спільні виховні заходи. 
Проведення інтелект-турнірів і 
різноманітних конкурсів. 

27 СЗШ № 66 Школа № 1 м. Сертолово  
Росія 
Вул.. Шкільна, 1 

безстрокова - Популяризація зарубіжних країн в 
Україні 

- Встановлення та підтримання 
активних взаємовідносин з ними  

- Залучення підростаючого 
покоління до міжнародного 
співробітництва 

28 СШ № 148 Октябрська середня школа 
Маріїнсько-Посадського 
району Республіки 
Чувашія 
e-mail: окtsоh@сhtts.ru  

 з 20.12.2004 
безстрокова співпраця тимчасово припинена  

 

29 СЗШ № 158 «Школа здоров’я» №987, 
Воронежська вул., 46, 
корпус 2,  
м. Москва, Росія 

з 10.01. 
2012 р.  
(не припускає 
обмежень у 
часі) 

1. Методичний: 
 - обмін досвідом роботи в області 
участі в освітніх проектах. (лютий 
2014р.). 
2. Виховний: 
- ознайомлення з організацією 
проведення акції «Зберемо зелені 
насадження» (травень 2014р.) 
3. Творчий: 
- надання матеріалів узагальненого 
досвіду роботи вчителя початкової 
школи Половко С.М., бронзового 
призера районного етапу конкурсу 
«Вчитель року – 2014» (жовтень 
2014р.). 

30 СЗШ № 158 Cередня загальноосвітня 
школа №49, 
вул. Гурьянова, 65,  
м. Калуга, Калужська 
область, Росія 

з 14.12. 
2011 р. 
(не припускає 
обмежень  
у часі) 

1. Виховний: 
 - обмін досвідом роботи в області 
технології проведення педрад 
(Березень 2014 р.). 
2. Методичний: 
- надання матеріалів щодо проведення 
майстер-класів для вчителів 
(Листопад 2014 р.). 

31 НВК № 176 МБОУ гімназія  №39,   
м. Уфа, Башкортостан 

Без угоди Он-лайн конференції 
Святкування Дня космонавтики. 
Святкування Міжнародного дня 
книги (квітень 2014). 

32 СЗШ № 182 Міжнародна «Школа 
завтрашнього дня». 
Адреса: м. Москва, 
Сумський проїзд, 5а, 
т. 7495-312-44-08 

з 1998 р. 
довгострокова 

Листування з дітьми, обмін відео- та 
фотоматеріалами уроків, придбання 
підручників, використання 
новаторських програм викладання 
англійської мови 

33 НВК № 209 Середня школа № 357 
 м. Москви 
 

01.09.2009 – 
01.09.2014  

Встановлення партнерських відносин; 
організація листування; організація 
обміну учнівських та вчительських 
делегацій. Розширення знань учнів 
про традиції, звичаї,  культуру, 
літературу Росії. 

mailto:%D0%BE%D0%BAts%D0%BEh@%D1%81htts.ru


 
34 СЗШ № 224 Середня загальноосвітня 

школа № 224  
e-mail: school_224.ru 
Адреса: м. Москва, 
Ленінградське шосе, 54, 
САО № 224 

з 12.03.2003 
безстрокова  

Об’єднання зусиль для найкращого 
сприяння спільного освітнього 
простору з метою удосконалення 
навчання та виховання національно 
свідомої, гармонійно розвиненої 
особистості. 
Співпраця тимчасово припинена. 

35 Русанівський 
ліцей 

Державна освітня установа 
“Царицино” 548,  
тел.: (095) 393-05-13 
Адреса: м.Москва,  
вул. Маршала Захарова, 8, 
корпус 1 

14.04.2006- 
14.04.2016 

1. обмін досвідом роботи вчителів 
природничих дисциплін 
(вебінар,січень); 
2. проведення заочних олімпіад з 
математики 
3. «Зимова математична школа» 
(березень); 
4. он-лайн конференції учнів з питань 
культури (жовтень) 
 

36 Русанівський 
ліцей 

Гімназія № 2 ,  
Адреса: м.Черняхівськ, 
238150, Калінінградська 
обл., вул.Піонерська, 17 
тел.: (40141) 3-22-31 

12.04.2011-
12.04.2016 
 

37 Русанівський 
ліцей 

Центр Освіти № 218 
127434, м.Москва, 
Дмитрівське шосе, 5а 
(495)976-40-87 

25.10.2010-
25.10.2015 
 

Молдова (МО) 
38 СЗШ  № 11 Молдова, 3300, Тираспіль, 

вул.К.Маркса,14, 
Тераспільська російсько-
українська середня школа 
№1 

довгострокова  Ознайомлення з історією і культурою 
обох країн. 
Листування.  

39 НВК № 176 Теоретичний Ліцей 
«Георге Асакі»,  
м. Кишинев 

Без угоди Он-лайн конференції: 
1.Святкування Дня слов'янської 
писемності. 
2. Святкування Міжнародного дня 
книги (квітень 2014). 

40 Технологічний 
ліцей 

Технологічний ліцей 
ім.Герцля (школа № 22), 
м. Кишенев  
e-mail: vkirillov@yahoo.com 
Адреса: MD 2005 Молдова, 
м.Кишинів, вул. Романе, 14 

Безстрокова 
угода 

- Ознайомлення з країною, 
культурою, традиціями. 
- Обмін досвідом роботи вчителями 
історії та традицій єврейського 
народу, вчителями інформаційних 
технологій. 

41 Школа-інтернат 
№ 18  

Спеціальна школа № 12 
для слабочуючих та 
пізнооглуглих дітей, 
м.Кишенев  

з 2006 
безстрокова Реалізація проектів та програм, 

направлених на практичне вирішення 
задач, поставлених перед 
спеціальною освітою. 

42 Школа-інтернат 
№ 18  

Спеціалізована школа № 4 
для глухих дітей, 
м.Кишенев 

з 2006 
безстрокова 

Грузія (ГЗ) 
43 СЗШ № 126 Міжнародний центр 

відносин молоді “Дружба” 
на базі 126-х шкіл країн 
ГУАМ. 
Школа № 126, м. Тбілісі, 
Вул.. Важа-Пшавела, 71. 

2006-2016 Вивчення історії та культури держав; 
краєзнавчо-пошукова робота; 
листування учнів, педколективу. 

44 СШ № 188 Публічна школа № 118 
Адреса: Грузія, м.Тбілісі, 
вул.Либанська, 22 
тел.: 62-07-99 

2008-2013 Листування учнів та вчителів, спільна 
розробка проектів, обмін делегаціями, 
науково-методична співпраця та інше. 
Спілкування  on-line, привітання 
листівками учнів та вчителів. 

Польща (ПЛ) 
45 Гімназія № 136 Гімназія ім. Станіслава 

Костки 
з 14.12.2012 
по 14.12.2015 

Березень 2014 р. Учні гімназії 
відвідали партнерський заклад, було 



Адреса: 06323, Польща,  
м. Єднорожець, 
 вул. Відродження,13 

проведено уроки з англійської мови, 
польської мови. Ведеться листування, 
проводяться бесіди через Скайп. 

46 НВК № 30 
«ЕкоНад» 

Нарвська Ваналінаська 
державна Школа 
e-
mail: sekretar@nvrk.edu.ee 
Адреса: Польща 
             20307 Kraavi 2 
               Narva Vanalinna  
Riigikool 

довгострокова  
(вступила в 
дію з лютого 
2013 р.) 

 Обмін передовим педагогічним 
досвідом. 
 Он-лайн спілкування. 
 Спільні виховні заходи. 
 Листування між класними 

колективами і окремими групами. 
 Співпраця в проектах і акціях. 

47 СШ № 265 Ліцей «Совард» при 
Вищій лінгвістичній 
школі м. Ченстохово 
республіки Польща 

20.12.2012 по 
20.12.2015 

Вивчення культури, традицій 
польського народу. 
Вивчення польської мови. 
Участь в розробці  сумісних програм.  
Участь у лінгвістичній літній школі в 
Ченстохово. 

48 НВК № 183 
«Фортуна» 

Гімназія «Совард» при 
Вищій лінгвістичній 
школі м.Ченстохово 
республіки Польща 

з жовтня 2012 Обмін учнями, вчителями з метою 
вдосконалення навичок спілкування 
англійською, польською мовами; 
підготовка до вступу в польські ВНЗ. 

Італія (ИТ) 
49 Гімназія № 191  

ім. П.Г. Тичини 
Scuola media statale   B. 
Guliano, Susa (Загальна 
державна школам. Б. 
Джуліано, Суса) 
тел.: (0039)122.622500 
Адреса: Scuola media 
statale “B. Guliano” piazza 
Savoia 21, 10059, Susa 
Italia 

Без угоди Листування, участь у проекті 
«Customs and traditions» 

Китайська Народна Республіка (КТ) 
50 Український 

колеж ім. В.О. 
Сухомлинського 
(СШ № 272) 

Китайська Усіська 
Фенсянська 
експериментальна школа 

безстрокова 
(укладена 
23.09.2011 р.) 

- Науковий обмін;  
- Обмін управлінськими, виховними, 
навчальними дослідженнями. 

Туреччина (ТР) 
51 Гуманітарна 

гімназія 
«Гармонія» 

Міжнародна Академія 
Туризму в Анталії 
Адреса: Туреччина, м. 
Анталія, Fener Mah, Bulent 
Ecevit Bulvari, 60-62 
Antalya, TURKEY 

2011-2016 р.р. Міжнародна олімпіада школярів з 
математики, англійської мови, 
географії,  образотворчого мистецтва 

52 СШ І ступеня            
№ 327  

Анатолійський ліцей 
Бахчеліевлер районного 
управління освіти 
Бахчеліевлер м. Стамбула 
 
 

02.04.2013 – 
02.04.2018 

1. Вивчення освітніх традицій                      
і досягнень країн-партнерів. 
2. Обмін досвідом роботи щодо 
перспективних освітніх технологій. 
3. Підтримка та розвиток творчих               
і дружніх зв’язків між педагогічними 
та учнівськими колективами. 
4. Проведення спільних конференцій, 
семінарів, практикумів, мовних 
курсів, творчих вечорів, олімпіад, 
конкурсів для учнівської молоді. 
5. Реалізація спільних наукових та 
освітніх проектів. Обмін навчальною, 
науково-методичною та спеціальною 
літературою. 
6. Організація відпочинку                             
і оздоровлення учнів та педагогічних 
працівників. 

mailto:sekretar@nvrk.edu.ee


Мальта (МТ) 
53 Гімназія № 191  

ім. П.Г. Тичини 
Коледж Св. Бенедікта для 
хлопців, м.Кіркоп, Мальта 

з 2012 року 
безстроково 

Листування, відео конференції, 
спільні проекти 

Королівство Нідерландів (НД) 
54 Школа-інтернат 

 № 26 
Спеціальна школа «De 
Rank» м. Барендрехт, 
Нідерланди 

Без угоди Обмін педагогічним досвідом з 
питань навчання дітей з особливими 
потребами.  
Запозичення методик викладання 
навчального матеріалу. 

Болгарія (БЛ) 
55 НВК № 176 Середня загальноосвітня 

школа імені Вічо 
Гринчарова, м. Горна 
Оряховиця, Республіка 
Болгарія 

Без угоди Он-лайн конференції: 
1.Святкування Дня слов'янської 
писемності. 
2. Святкування Міжнародного дня 
книги (квітень 2014). 

Словенія (СЕ) 
56 Гімназія № 191  

ім. П.Г. Тичини 
Osnovna šola Antona 
Ingoliča Spodnja Polskava, 
Прадерско  

Без угоди Листування, он-лайн конференції, 
участь у проекті «The Image of the 
Other» 

57 СЗШ № 201 Середня школа  «ІЗОЛА» 
Республіки Словенія 

15.07.2014-
15.07.2019 

- обмін досвідом з організації 
допрофесійної підготовки майбутніх 
медичних працівників України і 
Словенії;              
  -  надання інформаційної та 
методичної допомого з вивчення 
історії, традицій своєї країни, свого 
навчального закладу;           
   - листування та вітання з 
професійними та державними 
святами, переписка учнів;                           
 - зустрічі, акції, спрямовані на 
інтеграцію діяльності;                           
 - обмін художньою та методичною 
літературою; 

Швейцарія (ШР) 
58 СЗШ № 195 Школа Рудольфа Штайнера 

(Rudolf Steiner Schule 
Zürcher Oberland),  
Устерштрассе 141,  

Ветцікон, Швейцарія 8620 

 06.01-10.01.2014 та 22.10- 28.10.2014. 
Візит вчителя історії та літератури 
Петера Люті: лекції для батьків, 
відвідування уроків, бесіди з 
молоддю, круглі столи, проведення 
семінару з методики викладання 
історії у Вальдорфській школі, 
робота в методичному об’єднанні 
вчителів вальдорфських класів. 

Франція (ФР) 
59 Гімназія № 191  

ім. П.Г. Тичини 
College Pierre Darasse, 
Франція  

Без угоди Листування, он-лайн конференції 
участь у проекті «Customs and 
traditions» 

60 СЗШ № 99 Українська школа 
мистецтв при Культурно-
інформаційному центрі 
Посольства України у 
Франції 

безстрокова Обмін досвідом між учителями; 
онлайн-спілкування 

 
  2. Співпраця з міжнародними громадським організаціями та дипломатичними 

представництвами. 
 
(Повна назва громадської організації, дипломатичного представництва укр. мовою) 
№    Навчальний заклад Напрямки співпраці Спільні заходи 

http://desktop.etwinning.net/school/82648
http://desktop.etwinning.net/school/82648
http://desktop.etwinning.net/school/82648


  п.п. району 

Організація Американські Ради з міжнародної освіти (American Councils). 

1. НВК № 30 “ЕкоНад” 1. Інформування про освіту в 
США. 
2. Залучення гімназистів до 
участі у  «Програмі обміну для 
майбутніх лідерів» FLEX. 

• Участь учнів НВК у відбірних 
турах «Програми обміну для 
майбутніх лідерів» FLEX.  

• Використання учнями та 
вчителями міжнародного 
освітнього ресурсу. 

2. Гімназія № 191  
ім. П.Г. Тичини 

Відвідування виставок, участь у 
роботі семінарів. 

Програма учнівського обміну 
«FLEX», програма обміну для 
учителів «ТЕА» 

Посольство США в Україні 
3. НВК № 30 “ЕкоНад” Участь учнів та вчителів гімназії 

у заходах Ресурсного центру 
англійської мови, за підтримкою 
посольства 

Участь учителів англійської мови та 
старшокласників у засіданнях 
молодіжних дискусійних клубів, 
семінарах, тренінгах та презентаціях. 

Центр інформаційних ресурсів Посольства США в Україні 
4. НВК № 30 “ЕкоНад” 1. Використання баз даних 

онлайн: 
Lexis Nexis, різноманітних 
інформаційних джерел – газети, 
журнали інформаційні агенції. 
2. Надання інформації про 
гранти та інші освітні та 
культурні програми. 

Запит та пошук інформації. 
Використання он-лайн ресурсів. 

5. НВК № 183 
“Фортуна” 

Методична допомога вчителям 
іноземних мов. 
 
 
Вдосконалення мовленнєвих 
умінь та навичок учнів. 

Участь в науково-методичних 
семінарах для молодих спеціалістів, 
вчителів країнознавства, вчителів 
“Business English” 
Участь учнів 10-11 класів  в Youth 
Club Discussion Meeting  

6. НВК № 209 Семінари, круглі столи, 
користування бібліотечними 
фондами. 

--- 

Британська рада в Україні (British Council) 
7. НВК № 30 “ЕкоНад” 1. Забезпечення методичними 

матеріалами. 
2. Використання інформаційних 
баз он-лайн. 
3. Участь у проектах та 
програмах, організованих 
Британською Радою. 

1. Методичні семінари та 
конференції вчителів англійської 
мови. 

2. Запит та пошук інформації. 
Використання он-лайн ресурсів: 

www.britishcouncil.org/learnenglish  
www.teachenglish.org.uk  
www.britishcouncil.com  
www.schoolsonline.britishcouncil.org  
www.britishcouncil.org/learnenglishki
ds  

8 Гімназія  № 191  
ім. П.Г. Тичини 

Відвідування виставок, 
театральних вистав, участь у 
роботі семінарів. 

Літня школа професійної 
майстерності для учителів 
англійської мови 

9 НВК № 183 
“Фортуна” 

Методична допомога вчителям 
іноземних мов. 

Участь в науково-методичних 
семінарах та майстер-класах для 
молодих спеціалістів, вчителів 
країнознавства 

Представництво британської видавничої групи Пірсон Ед’юкейшн (Лонгман) в Україні. 
10 НВК № 30 “ЕкоНад” 1. Надання методичної  

допомоги та консультацій 
вчителям та учням навчального 

1. Участь у методичних семінарах 
для викладачів англійської мови, 
організованих представництвом. 

http://www.britishcouncil.org/learnenglish
http://www.teachenglish.org.uk/
http://www.britishcouncil.com/
http://www.schoolsonline.britishcouncil.org/
http://www.britishcouncil.org/learnenglishkids
http://www.britishcouncil.org/learnenglishkids


закладу. 
2. Передача методичних 
матеріалів. 
3. Проведення методичних 
семінарів для викладачів 
англійської мови. 
 

2. Застосування матеріалів 
видавництва у роботі з учнями. 

3. Залучення іноземних фахівців до 
навчально-виховного процесу. 

11 НВК № 183 
“Фортуна” 

Методична допомога вчителям 
іноземних мов. 

Участь в науково-методичних 
семінарах для молодих спеціалістів, 
вчителів англійської мови. 

Представництво британської видавничої групи Oxford University Press в Україні 
12 НВК № 30 “ЕкоНад” 1. Надання методичної  

допомоги та консультацій 
вчителям та учням навчального 
закладу. 
2. Передача методичних 
матеріалів. 
3. Проведення методичних 
семінарів для викладачів 
англійської мови. 

1. Участь у методичних семінарах 
для викладачів англійської мови, 
організованих представництвом. 

2. Застосування матеріалів 
видавництва у роботі з учнями. 

3. Залучення іноземних фахівців у 
проведенні позакласної роботи з 
учнями. 

Видавничий дім Орфей 
13 НВК № 183 

“Фортуна” 
Методична допомога вчителям 
іноземних мов. 

Участь в науково-методичних 
семінарах для молодих спеціалістів, 
вчителів англійської мови. 

ІATEFL (International Association Teachers English Foreign Languages) 
14 НВК № 30 “ЕкоНад” Використання інформаційних 

баз он-лайн. 
Проведення методичних 
семінарів, тренінгів, виїзних 
сесій для викладачів англійської 
мови. 

Участь учителів англійської мови у 
заходах даної організації. 

Посольство Естонії в Україні 
15 НВК № 30 “ЕкоНад” Інформування про освіту ЄС. 

Надання інформаційних 
матеріалів про країну Естонія. 

Привітання представників посольства  
з національними святами Естонії. 

Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда - Україна» 
16 СЗШ № 146 Лекторська робота, проведення 

тренінгів 
Проведення лекцій в ході місячника 
правових знань 

- Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда - Україна»; 
-  Центр інформації та документації НАТО в Україні; 
- Міжнародна організація ЕКПАТ; 
- Молодіжний та дитячий дорадчий комітет ЕКПАТ; 
- Молодіжний партнерський проект проти КСЕД. 
17 СШ № 129 Підготовка, проведення  та 

участь у позашкільних заходах. 
- у березні 2014 року за участі 
Адоніса Олівейри, генерального 
координатора розвитку освіти та 
досліджень при міністерстві 
національної інтеграції Бразилії, який 
провів надзвичайно цікавий диспут з 
учнями на тему: «Реформування 
соціальної, економічної, політичної 
та духовної сфер суспільного життя 
задля втілення в Україні 
фундаментальних принципів: 
свободи, справедливості, 
солідарності, демократії і гуманізму»; 
- з метою підвищення обізнаності 
дітей та молоді щодо прав дитини, 
вироблення навичок захисту від 



насильства над дітьми, зокрема 
торгівлі людьми, з метою 
інформування дітей про проблему 
торгівлі людьми в Україні , яка 
виявляється у різних формах, про 
проблеми соціального захисту дітей і 
молоді, з метою визначення шляхів 
запобігання потраплянню у ситуації, 
пов’язані  з торгівлею людьми, 
можливостей отримання відповідної 
допомоги, висвітлення найсвіжішої 
статистки звернень та обговорення 
питань, пов’язаних з потребами дітей 
03 грудня 2014 року учні  
спеціалізованої школи  І-ІІІ ступенів 
№129 м. Києва з поглибленим 
вивченням англійської мови відвідали 
Національну гарячу лінію та офіс 
Міжнародного жіночого 
правозахисного центру «Ла Страда-
Україна»  
15 грудня 2014 року Альона 
Кривуляк, заступник директора 
департаменту комунікативної 
підтримкиНаціональних гарячих 
ліній Центру «Ла Страда-Україна» 
провела тренінг в рамках глобальної 
ініціативи «16 днів проти гендерного 
насильства» 

Міжнародний центр підтримки науковців імені Вудро Вілсона – інститут Кеннана. 
18 СШ № 129 Підготовка, проведення  та 

участь у позашкільних заходах. 
січень 2014 року. Директор інституту 
Кеннана при Міжнародному центрі 
підтримки науковців імені Вудро 
Вілсона Ярослав Пилинський провів 
диспут з учнями школи, на якому 
обговорювались проблеми 
реформування і функціонування 
політичної системи України, її 
геополітичної орієнтації, зовнішньої 
політики і стосунків із сусідами, 
соціального і демографічного 
розвитку, міграційної ситуації, 
міжетнічних і міжконфесійних 
стосунків, різноманітності, 
багатокультурності і толерантності у 
різних регіонах як України, так і в 
США та Великобританії 

Посольство Китаю. 
19 СШ № 129 Підготовка, проведення  та 

участь у позашкільних заходах. 
Підготовка, проведення  та участь у 
позашкільних заходах. 

Американський  просвітницько-гуманітарний Фонд Фулбрайта в Україні 
20 СШ № 129 Підготовка, проведення  та 

участь у позашкільних заходах. 
У квітні 2014 року за участі Джен 
Херман, стипендіата Фонду 
Фулбрайта в Україні, яка у бесіді зі 
старшокласниками школи поділилася 
своїми враженнями від перебування в 
Україні 

Посольство Німеччини в Україні 
21 НВК № 167 Культурно-освітнє Участь учнів та вчителів гімназії в 



співробітництво 
 
 
 

культурно-освітніх заходах, які 
проводяться Посольством. 
Участь учнів гімназії в екологічному 
проекті. 

22 Гімназія № 191  
ім. П.Г. Тичини 

Відвідування виставок, зустрічі з 
аташе посольства 

Відвідування виставок, зустрічі з 
аташе посольства 

Центральне управління шкільної освіти за кордоном. Німеччина (ZfA). 
23 НВК № 167 Участь в міжнародній програмі 

DSD-шкіл. 
Підготовка   учнів до  складання 
німецькомовного     іспиту   та  
отримання  мовного диплому   
КDS 

Підготовка та складання учнями 
іспитів DSD-II (рівень В2/С1) учнями 
11 класу 
DSD-І (рівень А2/В1) учнями 8-9 
класів  
Участь вчителів гімназії в семінарах, 
які проводились ZfA 

Служба педагогічного обміну 
24 НВК № 167 освітнє співробітництво 

 
 

Стажування вчителів. 
Підвищення мовної компетенції 
вчителів. 
Обмін досвідом. 

Гете- інститут 
25 НВК № 167 Культурно-освітні заходи  

 
Стажування вчителів в 
Німеччині 

Участь учнів та вчителів в культурно-
освітніх заходах, семінарах. 
Підвищення кваліфікації вчителів. 
Стажування вчителів. 

26 Гімназія № 191  
ім. П.Г. Тичини 

Відвідування виставок, участь у 
роботі семінарів 

Курси для вчителів по використанню 
ІКТ на уроках німецької мови 
 

Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) 
27 НВК № 30 “ЕкоНад” Залучення гімназистів до участі у 

проекті ,,Fair Play-Чесна 
гра”.Головний виконавець  
Deutsche  Gesellschaft International  
Zusammenarbeit GIZ/GIZ 

 Проведення інтерактивних занять за 
виховними програмами «Чесна гра-
Перша ліга» (для дітей 12-14 років), 
спортивні змагання і фестивалі, «Веселі 
старти» та тематичні конкурси 

Освітній фонд “Найтсвуд”, Шотландія. 
28 НВК № 167 Мовне стажування учнів у 

скаутському центрі. 
Участь в українсько-шотландському 
скаутському проекті. 
Мовне стажування влітку в 
Шотландії. 

Кембріджська англійська школа 
29 НВК № 167 освітні Співпраця в проектах з англійської 

мови. 
Складання мовних іспитів А2-С1. 

Громадська  організація  «Локальний   комітет  Aiesec –Київ» 
30 НВК 167 Культурно-освітні заходи. 

 
 

Проведення майстер-класів,  
тренінгів  англійською  мовою  
іноземними  представниками  Aiesec 

31 СШ № 125 Робота з учнями, спрямована на 
розвиток практичного 
застосування англійської мови  

Семінари, тренінги, групова робота 

32 ЗНЗ «Гуманітарна 
гімназія «Гармонія» 

Культурно-освітні заходи. 
 
 

Програма для школярів з 
профорієнтації, культури, екології, 
толерантності 

33 СШ № 98 Програма розвитку школярів Тренінги, дискусії 

Посольство Аргентинської Республіки в Україні. 
34 НВК № 176 Обмін візитами, інформацією, 

друкованими виданнями, спільні 
1.Зустріч адміністрації, педагогічного 
та учнівського колективів з 



заходи представниками посольства. 
2. Перегляд кінофільмів та 
мультфільмів в рамках тижня 
аргентинського кіно. 
3. Участь у заходах до Дня 
незалежності. 
4 Зустріч учнів з Консулом 
Аргентини в Україні під час 
«Різдвяних зустрічей: Магія казки». 
5. Участь у Днях культури 
Аргентинської Республіки. 
6. Участь у благодійному 
латиноамериканському фестивалі 
«Latin Power». 
7. Участь презентація книги Хуліо 
Кортасара «Поза часом». 

Посольство Іспанії в Україні. 
35 НВК № 176 Обмін візитами, інформацією 

друкованими виданнями, спільні 
заходи 

1.Зустріч адміністрації, педагогічного 
та учнівського колективів з 
представниками посольства. 
2.Візит представників Посольства 
Іспанії до НВК №176 на гала-концерт 
фестивалю національних кухонь  
«Querida comida». 
3.Участь у ІІ конкурсі театральних 
вистав іспанською мовою. 
4.Он-лайн читання роману «Дон 
Кіхот», з нагоди святкування 
Міжнародного дня книги. 
5. Зустріч з Послом Іспанії в Україні  
у Київському академічному театрі 
«Колесо». 
6. Поїздка групи дітей до Іспанії в 
рамках програми обміну учнями. 
7.Участь Консула Посольства Іспанії  
в Україні у святах  останнього  та 
першого дзвоника. 
8.Зустріч з Послом Іспанії в Україні у 
Національній дитячій бібліотеці. 
9. Участь у V Всеукраїнському 
конгресі іспаністів, місто 
Дніпропетровськ. 
10. Святковий концерт до Дня 
іспанської нації. 
11.Участь у відзначенні 
Європейського дня мов за 
ініціативою Посольства Іспанії. 
12.Участь у акції «Las caras en 
colores». 
13.Лекція іспанського письменника і 
журналіста Фернандо Санчо Драго на 
тему "Магічна Іспанія". 
14.Участь у засіданнях Клубу друзів 
іспанської мови, роботу  якого 
організовує Посольство Іспанії  в 
Україні. 
15. Зустріч з лауреатом Нобелівської 
премії з літератури Маріо Варгас 
Льоса за сприянням Посольства 



Іспанії в Україні. 
16. Зустріч учнів з іспанськими 
журналістами  Аною Алонсо та 
Педро Родрігесом під час роботи IV 
Іспансько-Українського форуму 
журналістів. 
17.Курси дидактики для викладачів 
іспанської мови. 
18.Зустріч учнів з Послом Іспанії  та 
Консулом Іспанії в Україні під час 
«Різдвяних зустрічей: Магія казки». 
19. Робота іспанських волонтерів у 
НВК№ 176. 

Посольство Куби в Україні 
36 НВК № 176 Обмін візитами, інформацією, 

друкованими виданнями 
1.Зустріч адміністрації, педагогічного 
та учнівського колективів з 
представниками посольства. 
2. Святковий концерт до Дня 
іспанської нації. 
3.Зустріч учнів з Консулом Куби  в 
Україні під час «Різдвяних зустрічей: 
Магія казки». 
4.Участь у тижні кубинської 
культури. 
5. Засідання круглого столу «Хосе 
Марті - Апостол Кубинської 
революції». 
6.Участь у заходах до Дня кубинської 
революції. 

Посольство Мексики в Україні 

37 НВК № 176 Обмін візитами, інформацією, 
друкованими виданнями, 
спільні заходи. 

1.Зустріч адміністрації, педагогічного 
та учнівського колективів з 
представниками посольства. 
2. Участь у заходах до Дня 
незалежності. 
3.Візит представників Посольства 
Мексики до НВК №176 на гала-
концерт фестивалю національних 
кухонь  «Querida comida». 
4. Візит представників Посольства 
Мексики до НВК №176 на святковий 
концерт до Дня іспанської нації. 
5.Участь у акції «Las caras en colores». 
6.Зустріч учнів з Консулом Мексики 
в Україні під час «Різдвяних 
зустрічей: Магія казки». 
7. Участь учнів у міжнародному 
конкурсі малюнків «ESTE ES MI 
MÉXICO» за сприянням Посольства 
Мексики. 

Консульство Багатонаціональної держави Болівії 
38 НВК № 176 Обмін візитами, інформацією, 

друкованими виданнями, спільні 
заходи 

1.Зустріч адміністрації, педагогічного 
та учнівського колективів з 
представниками консульства. 
2. Участь у заходах до Дня 
незалежності. 
3.Зустріч учнів з Консулом Болівії в 
Україні під час «Різдвяних зустрічей: 



Магія казки». 
Міжкультурний центр іспанської мови «28 паралель» 
39 НВК № 176 Обмін візитами, інформацією, 

друкованими виданнями, спільні 
заходи 

1.Зустріч адміністрації, педагогічного 
та учнівського колективів з 
представниками 
центру. 
2. Участь  учнів у благодійному 
латиноамериканському фестивалі 
«Latin Power». 

Російський центр міжнародного наукового та культурного співробітництва  
при Міністерстві закордонних справ Росії. 
40 СШ № 188 Культурно-естетичне виховання, 

просвітницька діяльність, 
підвищення інтелектуального 
рівня учнів через розширення 
мовного середовища 

 Виділення школі навчальної та 
методичної літератури, відеокасет з 
учбовими фільмами, підписка для 
шкільної бібліотеки газет і 
журналів.  
 Презентація книг  серії «Бібліотека 

російської класики для школярів» 
13.11.2014) 
 22.12.2014 - Літературні читання 

поезії М.Ю. Лермонтова та  
Т.Г. Шевченка  учнями 9-11 класів 
«Два гения одной эпохи» 

Альянс Франсез 
41 Гімназія № 191  

ім. П.Г. Тичини 
Відвідування виставок, участь у 
роботі семінарів 

Відвідування виставок, участь у 
роботі семінарів 

Міжнародна молодіжна організація “Друзі святого Егідія” 
42 СЗШ № 11 Міжнародний молодіжний рух 

“Молодь за Мир”  
Участь у семінарах, акціях 
організації.  

Участь у молодіжній ході на 
вшанування пам”яті жертв Бабиного 
Яру. 
Підготовка до участі у ІV 
Міжнародному Молодіжному 
конгресі “Молодь за Мир” у містах 
Краків, Освенцім (Польща) (згідно 
програми організації). 
Зустріч з Алесандро Дзуккарі 
(засновник організації, професор 
історії та мистецтвознавства 
Університету м. Рим). 
Участь у благодійній акції “Поділись 
теплом серця” (допомога людям 
похилого віку в Будинку ветеранів 
праці). 
Відео зустріч Київ-Львів-Івано-
Франківськ “Ми за місто, де 
безхатченки не замерзають” 
Участь у благодійній акції 
“Допоможи безхатченкам зустріти 
Різдво”. 

Міністерство освіти Ізраїлю, Агенція «Сохнут», Благодійний фонд «Цеїрей ХаБаД» 
43 СШ № 325 “Щастя” Обмін навчальними програмами. 

Підвищення кваліфікації 
вчителів івриту. 
Вивчення історії, культури, 
традицій єврейського народу.  

1. Прийом делегації школи «Хабад». 
Система середньої та спеціальної 
освіти Ізраїля. 

2. Святкування Рош – а-шана; Йом-
Кіпур; Суккот; Сімхат – Тора; 
Новий рік хасидизму; Ханука; 
Пурім; Песах; День Катастрофи, 
День Пам’яті ; Лаг- Ба-Омер, 
Шавуот. 



44 НВК «Щастя» Обмін навчальними програмами. 
Підвищення кваліфікації 
вчителів івриту. 
Вивчення історії, культури, 
традицій єврейського народу.  

Прийом делегації школи «Хабад». 
Святкування Рош – а-шана; Йом-
Кіпур; Ханука; Пурім; Песах;, 
Шавуот. 

Посольство Держави Ізраїль 
45 Технологічний ліцей 

«ОРТ» 
Неформальна єврейська освіта. Організація та проведення свят 

єврейського календаря, відзначення 
пам’ятних дат; проведення 
навчальних семінарів (шабатонів). 

Всесвітній ОРТ 
46 Технологічний ліцей 

«ОРТ» 
Інформаційні технології. Проведення навчальних семінарів для 

вчителів та учнів; проведення відео 
конференцій, брейн-рингів. 

Центр німецької культури  «Widerstrall» (“Відерштраль”) 
47 НВК «Домінанта» 1. Створення сприятливих умов 

для вивчення німецької мови 
та культури. 

2. Використання учнями 
закладу освіти матеріальної 
бази центру та закладу освіти 
з метою більш досконалого 
вивчення німецької мови. 

3. Ознайомлення з проектами 
та заходами, які відбуваються 
на базі центру. 

4. Надання практичної та 
консультативної допомоги 
вчителям німецької мови. 

5. Залучення носіїв німецької 
мови для проведення 
спільних заходів. 

6. Ознайомлення з 
навчальними програмами 
центру та з умовами 
складання екзаменів на 
отримання австрійського 
мовного диплому (OSD). 

7. Здійснення навчально-
пізнавальних поїздок учнів та 
викладачів до Австрії та 
Німеччини, ознайомлення з 
історією, культурою та 
традиціями німецького 
народу. 

Лютий 2014 року - участь учителів 
німецької мови у науково-практичній 
конференції в Центрі. 
Березень 2014 року – проведення 
спільного заходу «Свято німецької 
мови» на базі НВК «Домінанта». 
Квітень 2014 року – участь 
представників і керівника Центру 
Л.Ф. Коваленко – Шнайдер у 
святкуванні Дня гімназії.  
16 жовтня 2014 року - екскурсія учнів 
5-х класів закладу до Київського 
палацу дітей та юнацтва, де 
проходила інтерактивна виставка 
«Казкові світи» за творами братів 
Грімм за підтримки Goethe-Institut. 
Грудень 2014 року - участь у 
святкуванні Різдва у католицькому 
храмі (Кирсі). 
 

ВБО «Даун Сидром», Downsed International (Великобританія) 
48 Школа-інтернат № 26 Запозичення методики 

«Нумікон» викладання 
навчального матеріалу з 
математики для дітей із 
синдромом Дауна 

Відвідування семінарів, вебінарів, 
майстер-класів. 

Міжнародний жіночий клуб міста Києва 
49 Школа-інтернат № 26 Участь у проекті з підтримки 

осіб з обмеженими 
можливостями 

Святкова лялькова вистава, 
матеріальна допомога з облаштування  
кабінету соціально-побутового 
орієнтування   

Міжнародна Асоціація Вальдорфської педагогіки в Центральній та Східній Європі та далі східних 



країнах (IAO | Internationale Assoziation fur Waldorfpеdagogik in Mittel- und Osteuropa und weiter ostlichen 
Lаndern) 
50 ШДС “Софія” - консультативний та 

методичний супровід 
проведення 
експериментальної роботи; 

- робота над створенням 
навчальних  програм ; 

- обмін досвідом, щодо 
впровадження педагогічних 
ідей та технологій 
вальдорфської освіти 

Візит викладачів  Вальдорфської 
школи м. Вітцекон (Швейцарія) Алісі 
Рейнерс та Петера Люті для участі у 
«Всеукраїнському семінарі з 
підготовки вчителів для роботи у 
вальдорфських школах України» ( 04 
– 10 січня 2014 року  на базі ШДС 
«Софія»). 
Візит викладачів евритмії Гунни 
Гузевські  та Вероніки Різер 
(Швейцарія) для участі в семінарі 
«Евритмічна освіта» ( 07-11.04.2014 
та 27-31.10 2014 на базі ШДС 
«Софія») 
Візит педагога та психолога Марії 
Кольської (м. Москва, Росія) для 
участі в семінарі по казкотерапії 
«Моя сім'я , моя казка». 
Візит суспільного діяча, філософа, 
антропософа Жана-Себастьяна 
Каталана (м. Ульм, Німеччина) для 
участі в семінарі «Здорове людство 
на здоровій планеті» ( 14-20.04.2014 
на базі ШДС «Софія»)та для участі в 
круглому столі на тему: «Духовне 
життя, як ключ до єдності в сучасній 
українській ситуації» (12-13.09.2014) 
на базі ШДС «Софія» 
Візит вальдорфського вчителя Жака 
Мольмана (Голландія) в рамках 
освітнього семінару 
«Антропософська психотерапія» 
(29.05.2014 на базі ШДС «Софія». 
Участь вихователя ШДС «Софія» 
Орлової Н.В. в Міжнародній 
конференції вихователів 
вальдорфських дитячих садків (20-
22.06.2014 м. Ганновер, Німеччина) 
Міжнародна науково-практична 
конференція «Вальдорфська 
педагогіка в контексті сучасних 
освітніх викликів»( 21-22 жовтня 
2014 року м. Київ) 

51 СЗШ № 195 - Підтримка розвитку 
вальдорфської педагогіки у світі.  
- Фінансування окремих 
проектів. 
- Науково-педагогічна підтримка 
Вальдорфських шкіл України. 
- Надання допомоги з 
підвищення кваліфікації та 
організації освіти вальдорфських 
педагогів. 
- Розробка нормативно-
правового забезпечення 
діяльності Вальдорфських шкіл 
України 

1) 19.10.2014 – 22.10.2014 Візит 
виконавчого директора IAO 
(Міжнародної Асоціації 
Вальдорфської педагогіки в 
Центральній та Східній Європі та 
далі східних країнах) Крістофа 
Йоханнсена (Німеччина): 
- участь у Міжнарожній науково-
практичній конференції 
«Вальдорфська педагогікау контексті 
сучасних освітніх викликів»,  
- участь у загальношкільних 
батьківських зборах вальдорфських 
класів,  



- лекції для батьків, відвідування 
уроків,  

робота в методичному об’єднанні 
вчителів вальдорфських класів. 
2) Оновлення Програм для 5-9 класів 
вальдорфських шкіл України 
відповідно до нового Державного 
стандарту базової загальної освіти. 
3) 29.09.2014 – 03.10.2014 Участь у 
Міжнародній педагогічній науково-
практичній конференції «Визнати 
майбутнє означає наважитись на 
сьогодення» на базі Вільної 
Вальдорфської школи м. Дрездена 
(Німеччина) (Мезенцева О.) 

Педагогічна наукова установа при Союзі Вільних Вальдорфських шкіл, Семінар з вальдорфської 
педагогіки, Кассельське відділення 
52 СЗШ № 195 - Надання науково-педагогічної 

підтримки діяльності 
Вальдорфських шкіл України. 
- Підвищення кваліфікації 
вчителів, які працюють у 
вальдорфських навчальних 
закладах України. 

24.03.2014 – 28.03.2014 Участь у 
Міжнародній конференції вчителів 
вальдорфських шкіл (Чечьотківна О., 
Іванова І.). 
19.10.2014 – 22.10.2014 Візит Міхаеля 
Цеха, керівника Вальдорфського 
педагогічного семінару Вищої 
педагогічної школи м. Касселя, 
доцента Інституту дидактики Аланус 
Університету (Німеччина), наукового 
керівника науково-методичного 
експерименту всеукраїнського рівня 
«Розвиток вальдорфської педагогіки в 
Україні»: участь у Міжнарожній 
науково-практичній конференції 
«Вальдорфська педагогікау контексті 
сучасних освітніх викликів»; участь у 
загальношкільних батьківських 
зборах вальдорфських класів; лекції 
для батьків, відвідування уроків,  
робота в методичному об’єднанні 
вчителів вальдорфських класів. 

Посольство Туреччини в Україні 
53 Гімназія № 191  

ім. П.Г. Тичини 
Запровадження гуртка по 
вивченню турецької мови, 
відвідування спільних заходів, 
участь у роботі семінарів 

Програма обміну делегаціями, 
залучення гімназистів до вивчення 
турецької мови, забезпечення 
методичними ресурсами, участь у 
міжнародній олімпіаді з турецької 
мови 

Конгрес азербайджанців України в місті Києві, Українсько-азербайджанський освітній, науково-
культурний, спортивний Центр імені Гейдара Алієва 
54 СШ № 188 Культурно-естетичне виховання, 

просвітницька діяльність, 
підвищення інтелектуального 
рівня учнів через розширення 
мовного середовища 

Ознайомлення учнів школи з 
традиціями азербайджанського 
народу та культурною спадщиною 
(бесіди, вікторини та інше). 

 
Асоціація сухомлинківців Китайської Народної Республіки 
55 Український колеж 

ім. В.О. 
Сухомлинського (СШ 
№ 272)  

Обмін міжнародним 
педагогічним досвідом, 
обговорення реформи базової 
середньої школи, впровадження 
новітніх методик викладання у 

- Міжнародні конференції в м. Чанду 
та м. Чанша «Використання 
педагогічних ідей 
В.О.Сухомлинського в урочній та 
позаурочній діяльності» та 



поурочному плануванні. «Формування класного колективу на 
засадах творчої спадщини 
В.О.Сухомлинського» (з досвіду 
роботи та за участю директора й 
учителя української мови та 
літератури Українського колежу ім. 
В.О.Сухо- 
млинського); 
- Прес-конференція з питань 
вивчення педагогічної системи 
української освіти.   

Німецький Фонд «Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє» (EVZ) та Всеукраїнська благодійна 
організація «Турбота про літніх в Україні» 
56 Гуманітарна гімназія 

«Гармонія» 
Турбота про літніх в Україні − Проект «Діти - Черешенці» в межах 

програми «Місце зустрічі: діалог». 
− Створення громадської організації 

«Діти – Черешенці», організація її 
роботи. 

Всеукраїнська асоціація молодіжного співробітництва «Альтернатива –В»  
(член координаційного комітету Міжнародного волонтерського руху при ЮНЕСКО) 
57 НВК «Домінанта» 1. Спільне проведення  уроків-

презентацій. 
2. Засідання круглих столів. 
3. Спільні проведення Свят. 
4. Організація театрального 

гуртка та проведення 
театралізованих свят. 

-  23 жовтня 2014 року відбулася 
зустріч з волонтерами асоціації 
«Альтернатива – В» Paolode Munariта 
Grzegorz Pandel, які провели ряд 
інтерактивних уроків для учнів 10-А, 
8-Б, 8-В, 6-В класів гімназії.  
- 13 листопада 2014 року учні 5-6-х 
класів гімназії «Домінанта» знову 
зустрілися з  волонтерами Paolo de 
Munari  та  Grzegorz Pandel. 
- 27 листопада 2014року відбулося 
засідання учасників розмовного 
англійсько-німецького клубу 
“SpeakUpClub” на якому була 
заключена угода про співпрацю 
закладу освіти та волонтерської 
організації.  
- 4 грудня 2014 року пройшов 
інтерактивний урок на тему 
«Проблеми навколишнього 
середовища та шляхи їх вирішення». 
(“Our Environment. Problems. Effects. 
Solutions”). Учні 11-А та 11-Б класу 
дискутували на тему «Довкілля» та 
мали чудову нагоду поспілкуватись з 
давніми друзями закладу 
волонтерами Гжегожем та Паоло. 
- 11 грудня 2014 року волонтери 
асоціації «Альтернатива – В» Paolo 
de Munari  та  Grzegorz Pandel 
відвідали галерею мистецтв ім. 
Олени Замостян в Культурно-
художньому центрі Києво-
Могилянської Академії де проходила 
виставка «Сучасний живопис з 
приватних колекцій киян» і провели 
екскурсію для учнів 6-Б класу 
англійською мовою, на якій 
ознайомили дітей із сучасними 



напрямками мистецтва. 
Посольство України в республіці Перу, м. Ліма 
58 НВК Монтессорі з 

поглибленим 
вивченням 
англійської мови 

Ознайомлення з особливостями 
діяльності дипломатичних 
представництв України у світі, 
розширення культурних зв’язків.  

В рамках Міжнародного проекту 
 «Пізнаючи Шевченка, світ пізнає 
Україну» відеопрезентації  
«Відзначення ювілею Т.Г.Шевченка у 
різних країнах світу» 
(на прикладі України та Перу). 

Федерація Послів Миру 
59 НВК № 167 Освітньо-культурні - проект «Юні посли миру» 

- модель-ООН 2014 «Майбутнє в 
руках молоді» 

Дипломатичне представництво Китайської Народної Республіки 
60 Дитячо-юнацька 

хореографічна студія 
ім. М. Коломійця 
«Щасливе дитинство» 

Культурно-мистецький Відкриття новорічної ялинки 
«Пригоди козаків у Китаї» в 
Українському Домі 26.12.2014 р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Співпраця з українською діаспорою. 

 
№  

 п.п. 
Держава Громадська 

організація, 
навчальний заклад 

української діаспори 

Навчальний 
заклад 
району 

Напрямки співпраці 

1.  Португалія Українська суботня 
школа “Дивосвіт” при 
спілці українців в 
Португалії, м. Лісабон. 

СЗШ № 158 
Обмін досвідом щодо організації 
в школі Модного тижня 

2.  Франція Українська Школа 
мистецтв при 
Інформаційно-
культурному центрі 
Посольства України у 
Франції 

Український 
колеж ім В.О. 
Сухомлинськог
о (СШ № 272) 

- Обмін освітнім та 
культурологічним досвідом 
українських традицій; 
- науково-методична підтримка; 
- допомога у підготовці 
українських народних свят; 
- спільні проекти; 
- презентація дитячої творчості;  
- обмін учнями.  
    У жовтні 2014 р. відбувся 
круглий стіл «Європейські 
цінності: Франція та Україна» із 
презентацією життєдіяльності 
навчальних закладів;  
- спільна допомога переселенцям 
із зони АТО.  

3.  США Кафедральна школа 
Святого Миколая в 
Чикаго 

Гуманітарна 
гімназія 
«Гармонія» 

Веб - конференції 
Угода 

 
4. Участь у міжнародних проектах та програмах. 
 
№ 

п.п. 
Міжнародний 

проект, 
міжнародна 

Навчальний 
заклад, який 
бере участь у 

Мета проекту,  
програми 

Заходи щодо реалізації  
проекту, програми 



програма міжнародному 
проекті, 
програмі 

1.  Програма обміну 
майбутніх лідерів 
FLEX 
(Американської Ради 
з Міжнародної 
освіти: ACTR 
/ACCELS (American 
Councils)) 

НВК № 30 
“ЕкоНад” 

Надання можливості 
українським школярам 
9 та 10 класів навчатись 
у школі в США 
протягом одного 
навчального року, 
проживаючи в 
американській сім’ї . 

Інформування, підготовка та 
відбір учнів до участі у 
конкурсі. 
Участь у конкурсному відборі 
на усіх етапах програми. 
 

2.  Гімназія  
№ 191  
ім. Тичини 

Створення умов для 
розвитку лідерських 
якостей особистості, 
надання можливості 
удосконалити іноземну 
мову 

Навчання в США протягом року  

3.  СШ № 125 Участь у конкурсі 

4.  Участь у 
міжнародному 
Інтернет-проекті 
“People to People 
International’s 
School and 
Classroom 
Program” (PPISCP) 

СШ № 125 Зробити вивчення 
англійської мови 
захоплюючим, 
орієнтувати учнів на 
досягнення практичних 
завдань спілкування, 
надати учням 
можливість на практиці 
застосовувати набуті 
знання 

Учні 6-х класів працюють над 
проектами в рамках 
запропонованих 
   
 

5.  «Абітурієнт» СШ № 188 Навчання випускників 
школи у ВНЗ Росії як 
іноземних студентів. 

- 

6.  Соціально-освітній 
проект «Світ без 
кордонів» 
(організатор-
всеукраїнська 
молодіжна 
громадська 
організація 
«АЙСЕК в 
Україні», 
Локальний комітет  
AIESEC-Київ) 

СШ № 125 Розвиток у школярів 
лідерського потенціалу 
та спонукання їх до 
саморозвитку, 
розширюючи свій 
світогляд та внутрішній 
світ. Підвищення 
мотивації у школярів до 
навчання, креативності, 
віри в свої сили. 

З 20.01 по 21.02. 2014 р. 
стажери—волонтери з Китаю, 
Єгипту, Бразилії, Бахрейну  
провели 20 занять- 
інтерактивних тренінгів для 
учнів 8- 10-х класів 

7.  НВК № 30 
«ЕкоНад»                                                                                                                                                                   

Участь гімназистів 8-10 класів у 
проектах. 
Залучення іноземних 
спеціалістів для проведення 
інтерактивних тренінгів та 
семінарів з екологічної 
тематики,професійної орієнтації 
та здорового способу життя. 

8.  СЗШ № 158 Заняття, тренінги для учнів 5-9 
класів, що проводять студенти-
волонтери, носії мови 
(лютий 2014 р.) 

9.  СШ № 98 Інтерактивні заняття (дискусії, 
рольові  ігри, симуляції, 
презентації) 

10.  НВК № 209 Участь у навчально-освітньому 
проекті “World without boarders” 
(“Світ без кордонів”). 

11.  Міжнародний 
проект «Безпека 
дітей в інтернеті», 
який реалізує 
Центр «Ла Страда-

СШ № 129 Виховання інтернет-
культурного 
підростаючого 
покоління, 
попередження онлайн-

Інтерактивна акція «Діємо в 
інтернеті разом та безпечно» 
Тренінги для дітей та молоді на 
тему безпеки дітей в інтернеті 
 



Україна» за 
фінансової 
підтрим- ки 
організації ЕКПАТ 

загроз і захисту дітей в 
інтернеті 
 

 
 

12.  Українсько-
швейцарський 
проект “Сприяння 
розвитку освіти та 
демократії в 
Україні” 

СШ № 129 Сприяння розвитку 
освітніх та 
демократичних 
процесів в Україні 

Проведення факультативу 
«Освіта для демократичного 
громадянства та освіта прав 
людини» за підручниками 
«Живемо в демократії» 
 

13.  Міжнародний 
освітній проект 
«Пізнаємо Європу 
разом» 

Гімназія  
№ 136 

Знайомство з 
культурою, традиціями, 
історичними 
пам’ятками та 
системою освіти 
Польщі та країн Європи 

Відвідування закладів освіти в 
Польщі, Чехії, Австрії. 
Екскурсійна програма країнами 
Європи. 
Інтернет-конференції з 
актуальних питань між учнями 
Польщі та України 

14.  СШ № 325 

15.  Міжнародний 
проект ”Освіта для 
сталого розвитку в 
дії” в партнерстві з 
благодійною 
організацією 
“Вчителі за 
демократію та 
партнерство” та 
організацією 
“Global Action 
Plan” за підтримки 
уряду Королівства 
Швеції. 

СЗШ № 146 Забезпечення стійкого 
розвитку особистості 
учнів, їх родин, 
громади, країни та 
всього людства шляхом 
зміни власної поведінки 
та способу життя 

Введено курс “Уроки сталого 
розвитку” 
 

16.  Міжнародна 
програма DSD-
шкіл. 

НВК № 167 Можливість отримання 
учнями мовного 
диплому DSD, рівні 
В2/С1 та А2/В1. 

учні-випускники  
отримують мовний диплом 
рівня С1 та В2, а також рівня А2 
та В1  

17.  Міжнародний 
проект “HOPE” 

НВК № 183 
«Фортуна» 

Навчання сучасним 
технологіям в галузі 
охорони здоров`я 

Проект для учнів 5-11 класів 
"Культура життєвого 
самовизначення". 
Проект для учнів 1-4 класів 
"Цікаво про корисне", 
"Шкідливі звички". 

18.  Програма 
eTwinning 

Гімназія  
№ 191  
ім. П.Тичини 

Обмін інформацією про 
звичаї та культуру 
різних країн, 
встановлення дружніх 
стосунків зі школярами 
Європейських країн, 
підвищення рівня 
володіння іноземними 
мовами та ІКТ. 

Обмін делегаціями, створення 
спільних проектів, 
представлення української 
культури 
 

19.  НВК № 167 Участь у міжнародних проектах: 
- «My friends» 
- The «Gоlden Apple» 
- I*EARN: 
- «Holiday Eards Exchage» 
- «Deffodils and Tulips» 
- «On day from my life» 

20.  АЙОРН 
  Learning Circles 

(Круги навчання). 
  
  

Гімназія  
№ 191  
ім. П.Тичини 

Вивчення культури та 
традицій країн – 
учасників проекту, 
обмін інформацією по 
темі дослідження, 
встановлення дружніх 
стосунків зі школярами 

Дослідження тем, створення та 
обмін презентаціями, робота в 
учнівських блогах, випуск 
публікацій за результатами 
роботи,  запроваджено спецкурс 
по вивченню біології 
англійською мовою 



21.  Українсько-
чеський проект 
«Альтернативне 
навчання для 
українських 
учителів»  

Гімназія  
№ 191  
ім. П.Тичини 

Мультикультурне 
виховання у школі 

Дослідження тем, проведення 
круглих столів,тренінгів,робота 
в учнівських колективах, 
підготовка літературних кафе, 
робота німецького та 
французького театрів. 

22.  Проект «The Image 
of the Other» 

Гімназія  
№ 191  
ім. П.Тичини 

Мотивація учнів до 
вивчення англійської 
мови, висвітлення тем 
та поглиблення знань 
учнів відповідно до 
програми 1 курсу, 
запровадження 
елементів 
дистанційного 
навчання. 

Створення проектів по темі, 
вивчення та застосування 
учнями нових ІТ, проведення 
он-лайн конференцій. 

23.  Міжнародний 
проект «Healthy 
body, healthy mind» 

Гімназія  
№ 191  
ім. П.Тичини 

Залучення учнів до 
здорового способу 
життя, використання 
програм Майкрософт, 
розвиток творчого 
потенціалу, 
дослідження 
національних видів 
спорту 

Створення презентацій, плакатів 
та малюнків по темі в програмах 
Prezi, Thinglink, Glogster, 
розміщення на освітньому сайті 

24.  Київ-Мюнхен Гімназія  
№ 191  
ім. П.Тичини 

Мовна практика, 
методична допомога 
для вчителів німецької 
мови 

Обмін учителями 

25.  Міжнародна 
програма І*ЕАRN 
(International 
Education and 
Resource Network) 
www.iearn.org 

Ліцей № 208, 
 
школи з понад 
130 країн 
світу 

Сприяти процесам 
трансформації системи 
середньої освіти, 
апробація та поширення 
освітніх програм і 
методик, що спрямовані 
на розвиток інтелекту, 
мислення школярів, їх 
високої самооцінки, 
гідності, толерантності, 
поваги до інших, а також 
задоволення та захист 
соціальних, 
економічних, творчих та 
інших спільних інтересів 
своїх членів. 

Учні працюють у багатьох 
проектах програми (соціальних, 
економічних, творчих) 
впродовж 14 років (постійно з 
2000 року), обговорюють у 
форумах хвилюючі їх питання. 
 

26.  Global Teenagers 
project (LEARNING 
CIRCLE) – 
Generation WEB 2.0  

Ліцей № 208 Розвивати навички у 
використанні 
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій (ІКТ) у 
безпечному 
структурованому 
середовищі для 
обговорення глобальних 
питань соціального 
життя, культури, освіти, 
тощо... Допомога 
вчителям впроваджувати 
нові ідеї та методи у 

Ліцей працює у проекті з 2003 
року. 
Два рази на рік обирається нова 
тема проекту, впродовж 10 
тижнів учні досліджують, 
систематизують, спілкуються з 
учнями країн свого кола. 

http://www.iearn.org/


процес навчання. 
27.  «НЕТА» 

 
 
 
 
 
 
 
 

СШ № 325 
“Щастя” 
 
 

Покращення досягнень 
у вивченні івриту серед 
учнів середніх шкіл за 
допомогою послідовної 
навчальної програми, 
цікавих розвиваючих 
матеріалів і програм 
підвищення кваліфікації 
вчителів івриту. 

Семінари –практикуми для 
вчителів івриту, віртуальні 
уроки, інтернет-семінари 

 
 
 

28.  «Хефциба» 
 

СШ № 325 
“Щастя” 
Технологічний 
ліцей 
НВК «Щастя» 

Ознайомлення з мовою, 
культурою єврейського 
народу та історією 
єврейської спільноти, 
що проживає на 
території країн 
колишнього СРСР. 

Віртуальні вікторини, уроки, 
інтернет-семінари  
Проведення відео конференцій, 
семінарів, брейн-рингів з 
учнями різних країн. 

29.  «Холокост» 
 

СШ № 325 
“Щастя” 

Вивчення історії 
трагедії єврейства під 
час Другої світової 
війни 

Виїзні семінари в Західну 
Україну 

30.  «Маса Шарошим» СШ № 325 
“Щастя” 
 

Вивчення історії 
європейського 
єврейства 

Виїзні семінари в Західну 
Україну. 
Віртуальні вікторини, уроки, 
семінари. 

31.  «ТАЛЬ-АМ» НВК «Щастя» Покращення досягнень 
у вивченні івриту серед 
шкіл за допомогою 
послідовної програми, 
цікавих розвиваючих 
матеріалів і програм 
підвищення кваліфікації 
вчителів івриту. 
Вивчення івриту. 

Семінари-практикуми для 
вчителів івриту, віртуальні 
уроки 

32.  Відродження 
(Regeneration) 

Технологічний 
ліцей «ОРТ» 

Освіта для життя. Проведення навчальних 
семінарів для вчителів 
інформатики; випускники ліцею 
отримують сертифікати ОРТ у 
галузі інформаційних 
технологій; надання технічної 
та методичної підтримки у 
проведенні уроків інформатики 
і технологій та у проведенні 
позаурочних заходів. 

33.  Локальна мережева 
академія CISCO 
(Local network 
Academy CISCO) 

Технологічний 
ліцей «ОРТ» 

Навчання сучасних 
мережевих технологій 

Навчання сучасних мережевих 
технологій на уроках 
інформаційних технологій. 

34.  Партнерство в 
навчанні 
(Microsoft). 

Технологічний 
ліцей «ОРТ» 

Обмін досвідом з 
іншими навчальними 
закладами світу 

Проведення вебінарів, он-лайн 
конференцій 

35.  Проект «Теумот 
(Близнюки)» 

Технологічний 
ліцей «ОРТ» 

Налагодження дружніх 
відносин між учнями 
різних країн, 
знайомство з 
культурою, історією, 
традиціями одне 
одного 

Проведення он-лайн 
конференцій 

36.  Міжнародна мовна Гімназія Поглиблене вивчення Програма “ILP”, проведення 



програма “ILP” “Столиця” англійської мови. уроків, фестивалів, поїздки за 
обміном. 

37.  Проект 
 «Освіта без 
кордонів» 
Центральноєвропе
йської Академії 
Навчань і 
Сертифікації 
(CEASC) 
(Польща) 

Український 
колеж  
ім. В.О.Сухо-
млинського 

Співпраця з метою 
сприяння реалізації 
державної освітньої 
політики в сфері 
Європейської інтеграції, 
профорієнтаційна 
робота з учнями, 
розвиток 
комунікативної 
культури та 
соціокультурної 
освіченості, підтримка 
обдарованої молоді, 
налагодження науково-
методичної співпраці, 
сприяння цікавому та 
змістовному дозвіллю 
колежан. 

- Екзамен на визначення рівня 
знань польської мови (липень); 
- вступ випускників до ВНЗ 
Польщі  
(6 учнів); 
- Презентація новинок у роботі 
проекту «Освіта без кодонів» на 
батьківських зборах старшої 
школи (вересень); 
- освітньо-пізнавальна поїздка 
колежан до ВНЗ Польщі 
(Варшава, Краків, Бидгощ, 
Вроцлав, Гдиня, Гданськ) 
(жовтень); 
- робота Лінгвоклубу із 
вивчення польської мови 
(протягом року); 
- Проведення круглого столу  
«Європейська освіта: 
студентське життя та 
саморозвиток» за участю 
випускників колежу, які 
навчаються у Польщі (грудень) 

38.  «Подвійний 
атестат» при 
Вищій 
лінгвістичній 
школі «Соворд» 
м.Ченстохова, 
Республіка 
Польща 

СШ № 265 Реалізація 
євроінтеграційних 
процесів, адаптація 
рівня випускників 
української школи до 
європейських освітніх 
стандартів і вимог 

Вивчення культури, традицій 
польського народу. 
Вивчення польської мови 
Відвідування Польщі 
Участь в розробці  сумісних 
програм  
Участь у лінгвістичній літній 
школі в Ченстохово 

39.  Благодійна 
програма фонду 
LEGO Foundation 

НВК 
Монтессорі 

Розвиток 
конструктивних 
здібностей дітей 
дошкільного віку 
«ЛЕГО - 
конструювання», що 
рекомендована 
Міністерством освіти і 
науки, молоді та спорту 
України.  
 

15 квітня 2014 року в рамках 
благодійної програми фонду 
LEGO Foundation на базі НВК 
Монтессорі відбувся міський 
практичний семінар “Втілення 
дитячих фантазій на задану 
тему”.  У роботі семінару взяли 
участь педагоги дошкільних 
закладів м. Києва, які 
впроваджують програму 
розвитку конструктивних 
здібностей дітей дошкільного 
віку «ЛЕГО - конструювання», 
що рекомендована 
Міністерством освіти і науки, 
молоді та спорту України.  

40.  Міжнародна 
олімпіада з основ 
наук (Україна, 
Германія, Греція, 
Болгарія, Чехія, 
Росія, Туреччина) 

Гуманітарна 
гімназія 
“Гармонія” 

- розвиток творчих 
здібностей та інтересу 
до науково-
дослідницької роботи; 
- розширення та 
збагачення 
міжкультурної 
комунікації; 
- вихід учнів на 
міжнародний освітній 

Чехія, Прага 
8 – 12 квітня 2014 р. 
Відбірний он - лайн етап 
олімпіади з залученням ІКТ по 
всім шкільним предметам. Для 
тих, хто набрав необхідну 
кількість балів,  ІІ, виїзний,  
етап, який буде проходити в м. 
Прага ( Чехія) 
 



та комунікаційний 
простір. 

41.  LEGO Foundation 
(архітектурний 
конкурс «Космічні 
технології») 

СШ № 120 Повернення вміння 
грати, щоб пожвавити 
економіку, освіту і 
суспільство 

Робота шкільного клубу «Лего». 
Участь в щорічному 
міжнародному конкурсі дитячої 
архітектури  

42.  Міжнародний 
проект 
асоційованих шкіл 
ЮНЕСКО 

СЗШ № 66 Екологічне виховання 
учнів, волонтерська 
робота 

«Вода- це життя»- І і ІІ етапи 
«Біоіндикація» 
«Креативна клумба» 
«Відеоролик на роликах» 

43.  Проект ПАШ 
ЮНЕСКО. 
Конкурс 
відеороликів «7 
невідомих чудес 
Києва» 

СШ № 125 Розкрити тему протиріч 
між дорослими і дітьми 
за допомогою 
створення відеоролика 
про місця відпочинку 
мешканців міста  

Створення відео кліпу та участь 
у секційному занятті у рамках 
конференції регіонального 
проекту «Крок до співпраці» 

44.  Асоційовані школи 
ЮНЕСКО (ПАШ) 

Технологічний 
ліцей «ОРТ»;  
Гімназія № 191 
ім. П.Тичини; 
НВК № 30 
“ЕкоНад”; 
Гуманітарна 
гімназія 
“Гармонія”; 
НВК 
“Монтессорі”; 
НВК № 176 

Утвердження 
проголошених 
ЮНЕСКО ідеалів миру, 
прав людини і 
взаєморозуміння між 
народами через систему 
освіти. 

Відзначення пам`ятних дат,  
участь у міжнародних освітніх 
проектах. 
Участь у міжнародному 
фестивалі «Діалог культур». 
Організація та участь у  
всеукраїнських та Київських 
конференціях ПАШ ЮНЕСКО. 
 

45.  Міжнародна 
дистанційна 
олімпіада 
асоційованих шкіл 
ЮНЕСКО «Великі 
річки світу» 

Гуманітарна 
гімназія 
«Гармонія»  

 

- формування 
екологічної культури; 

- формування 
дослідницьких 
навичок; 

- розширення 
географічних, 
культуролог-гічних, 
історичних знань 

4 – 6 лютого 2014 р. 
3 тури дистанційної он-лайн 
олімпіади: 

- творчий; 
- знаннєєвий; 
- дослідницький 

46.  Міжнародний 
фестиваль 
мистецтв у 
м.Москва 

Гуманітарна 
гімназія 
«Гармонія»  
 

Діалог культур 
засобами мистецтва 

26 лютого 2014 р. 
4 – 11 кл. 

47.  Пілотний проект 
Інституту 
ЮНЕСКО з 
інформаційних 
технологій в 
навчанні 
«Навчання для 
майбутнього» 

Гуманітарна 
гімназія 
«Гармонія»  
 
Асоційовані 
школи 
ЮНЕСКО з 
країн 
Південно-
Східної 
Європи, 
Закавказзя та 
Середньої Азії 
(зокрема, 3 
школи з 
України). 

Створення спільного 
відкритого 
електронного 
освітнього контенту за 
загальними напрямами 
«Освіта заради сталого 
розвитку» та «Освіта 
задля нового 
гуманізму» 

Розробка відкритого 
електронного контенту за 
напрямом «Освіта заради 
сталого розвитку» - «Біла книга 
Києва». Презентація проекту на 
VІІІ Всеукраїнській екологічній 
конференції 
 

48.  Cambridge English 
Schools 

CШ № 246 адаптація цілісної 
системи викладання 

Навчання за підручниками 
Cambridge University Press, 



англійської мови з 
чіткими поступовими 
етапами, що приведуть 
учнів від базових 
досягнень до викокого 
рівня володіння 
англійською, 
достатнього для 
подальшого навчання та 
кар’єри. 
 

участь у сертифікованих іспитах 
Cambridge Language Assessment, 
участь у тренінгових семінарах, 
практикумах, проектах 

49.  Міжнародна 
науково-освітня 
програма  GLOBE 

СЗШ № 146 Об'єднання школярів, 
студентів, вчителів та 
вчених всього світу з 
метою поширення 
екологічної освіти та 
обміну інформацією 
про стан 
навколишнього 
середовища у всіх 
куточках планети.  

Участь учнів школи у Програмі 
полягає у систематичному 
проведенні 
екологічних спостережень і 
вимірювань, відслідковуванні 
змін у погоді своєї місцевості. 

50.  Проект ,,Fair Play-
Чесна гра” 
(організований 
Німецьким 
товариством 
міжнародного 
співробітництва(G
IZ)) 

НВК № 30 
«ЕкоНад»                                                                                                                                                                   

Розвиток життєвих 
навичок учнів та 
запобігання поширенню 
ВІЛ/СНІДУ за 
допомогою рухливих 
ігр з елементами 
футболу. 

Проведення інтерактивних 
занять за виховними 
програмами «Чесна гра-Перша 
ліга» (для дітей 12-14 років), 
спортивні змагання і фестивалі, 
«Веселі старти» та тематичні 
конкурси 

51.  Партнерство в 
освіті 

СШ №98 -удосконалення 
навчально-виховного 
процесу 
-впровадження 
сучасних підходів до 
розвитку інноваційної 
комунікативної 
компетенції учнів; 
-підвищення 
професійної 
майстерності учителів 

-наукові семінари; 
-творчі майстерні; 
-Інтерактивні тренінги; 

52.  Міжнародна освітня 
школа «Розвиток і 
подорож. 
Краківська зима» в 
рамках 
співробітництва зі 
Східноєвропейсь-
ким інститутом 
психології (Київ) 

Гімназія 
№136 
 

Вивчення польської 
мови та удосконалення 
англійської мови.  

Організація в Польщі 
міжнародного зимового 
мовного табору для учнів 
гімназії. Польські вчителі 
проводять уроки польської та 
англійської мов. Також 
проводяться розвиваючі та 
профорієнтаційні тренінги для 
учнів. 

 
5. Організація заходів, приурочених до знаменних дат та міжнародних свят. 

 
№ 
п.
п. 

Захід  
(фестиваль, конкурс, конференція тощо) 

Навчальний 
заклад 

Дата  
проведення 

На кого 
розрахований захід 

1.  Районний конкурс читців поезії Т.Шевченка 
(до 200-річчя від дня народження  
Т.Г. Шевченко) 

РНМЦ, 
ЗНЗ району 

27.02.2014 Учні 7-11 класів ЗНЗ 
району 

2.  Учнівська конференція «Утворення НВК №167 20-21.01. Учні 10-11 кл., 



Української соборної держави»  та Інтелект-
турнір до дня Соборності. 

2014 5-11 кл. 

3.  Флешмоб до Дня спонтанного вияву доброти СШ № 98 10.02.2014 Учні 1-11 класів 
4.  Участь в роботі VI міжнародного дебатного 

турніра для учнів середніх та старших класів 
«Dnipro Open 2014». Турнір проходив у  
м. Дніпропетровськ в рамках проекту 
«Навчання демократії через дебати», який 
реалізується за підтримкою Фонда сприяння 
демократії Посольства США в Україні.  

Гімназія № 136 
 

14.02-
16.02. 2014 

Учні 7-11 класів, 
вчителі. 

5.  Участь у краєзнавчому просвітницькому 
фестивалі “Діалог культур: країни Азії” 

ЗНЗ району 
 

17.02.2014 
 

Учні 9-11 класів 
шкіл-партнерів 
Університету 
економіки та права 
“КРОК”, 
Асоційованих шкіл 
ЮНЕСКО, студенти 
Університету 
“КРОК”, 
представники 
посольств і 
консульств країн Азії 
в Україні 

6.  Поетична скринька «Україна – ти для мене 
диво» (до Міжнародного дня рідної мови) 

СЗШ № 99 01-21.02. 
2014 

Учні 3-11 класів 

7.  Відео міст з партнерами з Великобританії, 
присвячений 200 річниці з дня народження 
Т.Г.Шевченка (Навчальний центр “Eastwest 
bridge” м.Вокінхем, Великобританія). 

СШ № 125 
 

21.02.2014 Учні СШ № 125  

8.  Мовний конкурс «Барви рідного слова» до 
всесвітнього дня рідної мови 

НВК №183 
«Фортуна» 

21.02.2014 Учні 10-11 класів 

9.  Лінгвістична гра «Мовні цікавинки», конкурс 
презентацій «Вічна та чудова наша рідна 
мова» (до всесвітнього дня рідної мови) 

Технологічний 
ліцей «ОРТ»  

м. Києва 

17-21.02. 
2014 

учні 5-8 класів 
учні 11 класів 

10.  Науково-практична конференція «Тарас 
Шевченко – геній і пророк» (до 200-річчя від 
дня народження Тараса Шевченка) 

Технологічний 
ліцей «ОРТ»  

м. Києва 

05.03.2014 Учні 9-11 класів 

11.  Мистецький проект «Наймасовіше виконання 
пісні «Реве та стогне Дніпр широкий», 
присвячений 200-річчю від дня народження 
Т.Г. Шевченко. 

НВК № 30 
«ЕкоНад»                                                                                                                                                                   

6.03.2014  Учні, педагогічний 
колектив, батьківська 
громада та школи-
партнери.  

12.  Районний конкурс-фестиваль «Діалог 
держав: партнерство в освіті» під гаслом 
«Шевченко генієм піднявся над світами», 
присвячений Дню Європи в Україні та 200-
річчю від дня народження Т.Г. Шевченко  

РНМЦ, 
НВК 

«Домінанта» 

13.03.2014 
 

Учні 5-11 класів ЗНЗ 
району 

13.  Районна відкрита науково-практична 
учнівська конференція. Ділова гра «Модель 
ООН - 2014» до 200-річчя від дня 
народження Т.Г.Шевченка та до Дня Європи  

РНМЦ, 
Гімназія №136 

14.03-
15.03.14 

Учні 7-11 класів, 
вчителі ЗНЗ району 
та м. Києва. 

14.  Науково-практична конференція «Генії й 
пророки ніколи не вмирають, вони живуть 
століття і віки» (до 200-річчя від дня 
народження Т.Г. Шевченко) 

РНМЦ,  
СШ № 148 

19.03.2014 Голови МО вчителів 
української мови і 
керівники секцій 
МАН ЗНЗ району 

15. Участь у міському етапі конкурсу-фестивалю 
«Діалог держав: партнерство в освіті» під 
гаслом «Шевченко генієм піднявся над 
світами», присвяченому Дню Європи в 
Україні та 200-річчю від дня народження  

Технологічний 
ліцей «ОРТ» 

20.03.2014 Учні 5-11 класів ЗНЗ 
міста Києва 



 Т.Г. Шевченко 

16.  Участь у Літературних читаннях «Шевченко 
мовами національних меншин» в 
Національному музеї Т.Шевченка (до 200-
річчя від дня народження Т.Г. Шевченко) 

СШ № 125  
 

13.03.2014 Учні навчальних 
закладів міста Києва 

17.  Участь у ІІ Київській конференції 
асоційованих шкіл ЮНЕСКО, приуроченій 
до 200-річчя від дня народження Тараса 
Шевченка. 

Школи 
ЮНЕСКО 

району 

18.03.2014 Учні та вчителі 
асоційованих шкіл 
ЮНЕСКО м. Києва 

18.  Година духовності для мешканців 
мікрорайону «Райдужний» – «Ми чуємо тебе, 
Кобзарю, крізь століття» (до 200-річчя від 
дня народження Т.Г. Шевченко). 

СШ № 234 21.03.2014 Педагогічний 
колектив, учні, 
батьки СШ № 234 та 
мешканці масиву 
«Райдужний» 

19.  Фестиваль до 50-річчя вулиці Алма-Атинська 
та 200-річчя  Т.Г. Шевченка «Я йду з 
мольбертом, як Шевченко, малюю вулицю 
свою»  

СЗШ № 11 21.03.2014 Учні школи, 
представники 
посольства 
Республіки 
Казахстан в Україні 

20.  До 200-річчя дня народження Т.Г.Шевченка:  
- Виставка художніх робіт «Шевченко 

художній»; 
-  Конкурс на найкращого читця творів 

Т.Шевченка «Юні кобзарі»; 
- Літературний брейн-ринг «Шевченко 

відомий і невідомий»; 
- Флешмоб «Кобзарята»; 
- Літературна музична композиція «Вінок 

пам’яті кобзарю» 

НВК № 167  
03.01-
28.01 
 
21.02.2014 
 
19.03.2014 
 
06.03.2014 
14.03.2014 

 
10 кл.  
 
4-11 кл. 
 
3-4 кл. 
 
7 кл. 
5-11 кл. 

21.  Презентаційні акції «Ми за здоровий спосіб 
життя!» до Всесвітнього дня здоров’я. 

НВК № 30 
«ЕкоНад»                                                                                                                                                                   

7.04.2014 Учні 1-11 класів 

22.  До Міжнародного дня театру. 
ІІ Всеукраїнський конкурс іспаномовних 
театрів, організатором якого виступає 
Посольство Іспанії в Україні.  

НВК № 176 11.04.2014  Шкільні іспаномовні 
театральні колективи 
України 

23.  Уроки пам’яті до Міжнародного дня пам’яті 
жертв радіаційних аварій та катастроф 

СЗШ № 99 21-25.04. 
2014 

1-11 кл. 

24.  Міжнародні Сервантесівські он-лайн читання 
роману «Дон Кіхот» різними мовами, за 
сприяння Посольства Іспанії, з нагоди 
святкування Міжнародного дня книги. 

НВК № 176 29.04.2014 
 
 

Посольство Іспанії в 
Україні, учні шкіл 
України та Росії 
 

25.  Ярмарок Європейських країн (до Дня 
Європи). 

НВК №183 
«Фортуна» 

21.04-
25.04.2014 

Учні 5-11 класів 

26.  Семінар «Міжнародний день жінок в ІТ», 
який відбувся в офісі компанії Cisco в 
Україні. 

Технологічний 
ліцей «ОРТ»  

м. Києва 

24.04.2014 учні 9-11 класів 

27.  Спортивні змагання до Всесвітнього дня 
здоров’я. 

РУО, РНМЦ, 
ЗНЗ району 

Квітень 
2014 

Учні 1-11 класів 

28.  Літературно-музична церемонія у Посольстві 
Держави Ізраїль в Україні та Молдові (до Дня 
пам’яті воїнів, загиблих у війнах Ізраїлю та 
жертв тероризму) 

Технологічний 
ліцей «ОРТ»  

м. Києва 

05.05.2014 учні 10-11 класів 

29.  Київські науково-практичні слухання  
«Діяльність Громадсько-активних шкіл 
Дніпровського району у контексті освітньо-
виховного процесу столиці» (до 
Міжнародного дня сім`ї та Дня Європи в 

РНМЦ, 
НВК № 30 
«ЕкоНад» 

13.05.2014 Методисти РНМЦ 
м.Києва, 
координатори 
Громадсько-активних 
шкіл міста Києва, 



Україні). науковці КУ імені 
Бориса Грінченка, 
громадськість 
Дніпровського 
району 

30.  До Міжнародного дня Матері: 
- Родинні свята. «І буде син, і буде мати, і 
будуть люди на землі». 
- Виставка юних художників «Світ у 
маминих долонях». 

НВК № 209 
«Сузір’я» 08.05.2014 Учні 1-11 класів 

31.  Фестиваль Європейських країн (до Дня 
Європи в Україні). 

СЗШ № 99 15.05.2014 Учні школи 

32.  Відео-конференція та тему «Проблеми  
охорони навколишнього середовища» (до 
Всесвітнього дня навколишнього 
середовища) 

Технологічний 
ліцей «ОРТ»  

м. Києва; 
MASE 2000, 
Каїр, Єгипет; 

 Jumeirah 
College, Дубай, 

Об‘єднані 
Арабські 
Емірати   

13.05.2014 Учні 7-9 класів 

33.  Діалоги про цінності: «Ми всі одна родина»  
«Моє знайомство з Європою» (до Дня Європи 
в Україні).  

НВК № 30 
«ЕкоНад»                                                                                                                                                                   

12-16.05. 
2014  

Учні 1-11 класів 

34.  Позакласний захід «Ігри патріотів», 
присвячений Дню Європи  

Школа-інтернат  
№ 14 

14.05.2014 Учні 1-9 класів 

35.  До Дня Європи в Україні:  
- Фестиваль «Діалог країн. Партнерство 
заради миру». 
- Конкурс малюнків на асфальті «Європа - 
спільний дім…» 
- Лекція «Європейський Союз та Україна. 
Сфери співпраці»  
- Конкурс на кращий мультимедійний проект 
на тему «Взаємопорозуміння в Європі через 
культуру, освіту та спорт» 
- Тематичні виховні години 

НВК № 209 
«Сузір’я» 

12-16.05. 
2014 

 
5-11 класи 
 
1-8 класи 
 
9-11 класи 
 
5-11 класи 
 
 
1-11 класи 

36.  Виїзний навчально-виховний семінар, під час 
якого відбулась військово-патріотична гра 
«Зірниця» по станціях (до Дня Європи). 

Технологічний 
ліцей «ОРТ»  

м. Києва 

16.05.2014 учні 5-11класів, 
вчителі, батьки 

37.  Круглий стіл «Департація 1944 р. як геноцид 
кримського татарського народу» до 70-річчя 
депортації кримських татар та інших осіб 
за національними ознаками. 

НВК №167 20.05.2014 Лідери 5-11 класів 

38.  Конкурс мультимедійних проектів 
«Біорізноманіття планети Земля» до 
Міжнародного дня біорізноманіття 

СЗШ № 146 19-29.05. 
2014  Серед учнів 7-11 

класів 

39.  До Міжнародного Дня миротворців 
Организации Об`єднаних Націй  
учнівська конференція «Миротворча 
діяльність Організації Об’єднаних Націй в 
Європі». 

НВК № 209 
«Сузір’я» 29.05.2014 

 
Учні 9-11 класів 
 

40.  Загальношкільні  свята до Дня знань 
«Україна – єдина країна» 

ЗНЗ району 01.09.2014 Учні 1-11 класів, 
педагогічні 
колективи 

41.  Пісенно-танцювальний вернісаж «Мистецтву 
довіряю душу» (до Міжнародного дня 
музики). 

СШ № 327                        19.09.2014 Учні 1-4 класів 
 



42.  Марш миру»  
(до Міжнародного дня миру) 

СШ № 234 19.09.2014 Педагогічний 
колектив, учні, 
батьки СШ № 234 та 
мешканці масиву 
«Райдужний» 

43.  Декада іноземних мов «Мандруємо 
столицями Європейських держав» (заходи до 
Міжнародного дня миру) 

СШ № 327                        
22.09.2014 Учні 1-4 класів 

 

44.  Флешмоб, під час якого ліцеїсти та вчителі 
разом заспівали «Пісню миру» чотирма 
мовами: українською, російською, 
англійською, мовою іврит, виготовлення 
журавликів миру та передача їх воїнам АТО 
(до Міжнародного дня миру) 

Технологічний 
ліцей «ОРТ»  

м. Києва 

22.09.2014 учні та вчителі ліцею 

45.  Позакласний захід «Дзвін миру» 
(до Міжнародного дня миру) 

Школа-інтернат  
№ 14 

23.09.2014 Учні 1-9 класів 

46.  Участь у конгресі юних послів миру на 
базі СШ № 85 міста Києва, приуроченого до 
Міжнародного дня Миру. 

Школи 
ЮНЕСКО 
району та 
кандидати 

24.09.2014 Команди учнів 8-11 
класів 

47.  До Дня Європейських мов: 
- Проект «Мовне дерево»; 
- Радіогазета «Розмаїття європейських мов». 

НВК № 209 
«Сузір’я» 25.09.2014 

 
Учні 5-9 класів 
Учні 1-11 класів 

48.  Відзначення Європейського дня мов у НВК 
№ 176 за сприяння посольства Іспанії в 
Україні: пробні мовні уроки, презентації 
навчання в Європі, покази європейського 
кінематографу, літературні дискусії, 
майстерні, конкурси, ігри та святковий 
концерт.  

НВК № 176 28.09.2014 Учні та вчителі  
НВК № 176 

49.  Круглий стіл з директором Центру Голокосту 
кандидатом історичних наук Анатолієм 
Подольським (до Міжнародного дня пам’яті 
жертв Холокосту) 

Технологічний 
ліцей «ОРТ»  

м. Києва 

29.09.2014 Учні 9-11 класів 

50.  Проведення благодійних ярмарок на 
підтримку воїнів АТО (до Міжнародного дня 
благодійності). 

ЗНЗ району вересень 
2014 

Учні 1-11 класів, 
педагогічні 
колективи та 
батьківська громада 

51.  Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Про навчання та соціалізацію 
дітей з особливостями в психофізичному 
розвитку» (до Міжнародного дня інвалідів). 

Школа-інтернат  
№ 26 

30.10.2014 

Педагоги 
спеціальних та 
інклюзивних класів 
НЗ України та 
батьківська 
громадськість 

52.  Участь у III науково-практичній конференції 
асоційованих шкіл ЮНЕСКО міста Києва 
«Філософські основи духовних цінностей як 
істина миру. Толерантність як внутрішній 
ресурс розвитку особистості та суспільства», 
приуроченій до Міжнародного дня 
толерантності. 

Школи 
ЮНЕСКО 

району 

18.11.2014  Учні та вчителі 
асоційованих шкіл 
ЮНСКО м. Києва 

53.  ХVІ Всеукраїнська конференція учнів 
асоційованих шкіл ЮНЕСКО «Модель 
ідеального суспільства за Шевченком: освітні 
ініціативи ЮНЕСКО задля гармонізації 
відносин у полікультурному світі відповідно 
до принципів «Нового гуманізму» (до 200-
річчя від дня народження Т.Г. Шевченко) 

РУО, РНМЦ, 
ЗНЗ 

«Гуманітарна 
гімназія 

«Гармонія», 
Технічний ліцей 

28 – 29 
листопада 
2014 р. 

Учні 9 – 11 класів 
асоційованих шкіл 
ЮНЕСКО в Україні 

54.  Шкільний та районний етапи щорічного РНМЦ, жовтень- Учні 3-11 класів ЗНЗ 



Міжнародного конкурсу ім. П. Яцика (до дня 
української писемності та мови). 

ЗНЗ району листопад 
2014 

району 

55.  Шкільний та районний етапи Міжнародного 
мовно–літературного конкурсу ім. Т. Г. 
Шевченка (до 200-річчя від дня народження 
Т.Г. Шевченко, до дня української 
писемності та мови) 

РНМЦ, 
ЗНЗ району жовтень-

листопад 
2014 

Учні 5-11 класів ЗНЗ 
району 

56.  Он-лайн конференція  
«Два генії: крізь простір і час» 
присвячена 200-річчю від дня народження 
Т.Г.Шевченка та 400-й річниці з дня смерті 
іспанського художника Ель Греко. 

НВК № 176 10.10.2014 Учні шкіл-партнерів 
НВК № 176 України, 
Росії, Молдови, 
Болгарії  

57.  Конференція «Щаслива дитина – здорова 
нація» з нагоди річниці створення ООН 

НВК № 176 21.10.2014 Учні 9 – 11 класів 
асоційованих шкіл 
ЮНЕСКО в м. Києві 

58.  Науково-практична гра «Модель ООН-2014» 
під гаслом «Молодь – рушійна сила 
майбутнього», присвячена 69 річниці 
створення ООН. 

НВК № 167 24.10.2014 Учні 8-11 класів 

59.  Фестиваль країн світу (до Міжнародного  дня 
Організації  Об’єднаних  Націй (ООН)) 

СЗШ № 42 24.10.2014 Учні 5-11 класів 

60.  Круглий стіл «Проблеми навколишнього 
середовища в програмі ООН» 
до Міжнародного дня ООН. 

НВК № 209 
«Сузір’я» 24.10.2014 

Учні 10-11 класів 
 
 

61.  Відеопрезентації «Збережемо планету» до 
Міжнародного дня боротьби з природними 
катаклізмами 

СШ № 98 жовтень 
2014 

Учні 5-11 класів, 
вчителі 

62.  Конкурс читців сонетів В.Шекспіра «У вірші 
правда-над усе для мене….», присвячений 
450 річниці з Дня народження В.Шекспіра 

СШ № 125, 
КУ імені Бориса 

Грінченка 

01.11.2014 Учні 8-11класів міста 
Києва 

63.  Вистава «Права дитини у сучасному світі», 
приуроченої до всесвітнього дня дитини.          

НВК № 30 
«ЕкоНад»                                                                                                                                                                   

20.11.2014 Учні 1-11 класів, 
педагогічний 
колектив та 
батьківська громада 

64.  Конкурси малюнків, плакатів, 
мультимедійних проектів «Гендарна 
рівність» до Міжнародного дня 
толерантності.  

НВК № 209 
«Сузір’я» 24.11.2014 Учні 1-11 класів 

 

65.  Фестиваль «Веселка країн»  
до міжнародного дня толерантності 

СШ № 98 листопад 
2014 

учні та батьки 9-х 
класів 

66.  Акція «Червоні стрічки» до всесвітнього дня 
боротьби зі СНІДом. 

НВК № 167 
Технічний ліцей 

01.12.2014 5-11 кл. 

67.  Гімназійне ток-шоу до Всесвітнього дня 
боротьби зі СНІДом "Життя без гіркого 
присмаку". 

НВК №183 
«Фортуна» 

01.12.2014 9-11 класи 

68.  До 25 річниці Конвенції ООН про права дітей 
з метою висвітлення найсвіжішої статистки 
звернень та обговорення питань, пов’язаних з 
потребами дітей, відвідування  Національної 
гарячої лінії та офісу Міжнародного 
жіночого правозахисного центру «Ла Страда-
Україна» 

СШ № 129 03.12.2014  Учні 9-11 класів 

69.  Фестиваль творчості «Повіримо у себе» (до 
Міжнародного дня інвалідів) Інтернат № 18  03.12.2014 діти-інваліди та діти-

інваліди з дитинства 
70.  Конкурс малюнків «Світ без насильства 

очима дітей» (до Міжнародного 
дня захисту прав людини). 

СШ № 137 04.12.2014 Учні 3-11 класів 

71.  Конкурс малюнків «Рівність у всьому» до 
Міжнародного дня інвалідів 

СЗШ № 146 01-05.12. 
2014  

Серед учнів 5-7 
класів 



72.  Всеукраїнський урок «Права людини» з 
нагоди 66 річниці проголошення Загальної 
декларації прав людини 
 

ЗНЗ району 10.12.2014 Учні 9-11 класів 

73.  До 25 річниці Конвенції ООН про права дітей 
в рамках глобальної ініціативи «16 днів 
проти гендерного насильства» Альона 
Кривуляк, заступник директора 
департаменту комунікативної підтримки 
Національних гарячих ліній Центру «Ла 
Страда-Україна» провела тренінг. 

СШ № 129 15.12.2014  Старшокласники 
школи 

74.  Акція «Різдвяні традиції європейських країн» 
з  волонтером організації "Альтернатива Б" 
ПаолоДе Мунарі, присвячена до 
Міжнародного дня волонтерів.  

НВК № 30 
«ЕкоНад»                                                                                                                                                                   

19.12.2014 Учні 1-11 класів, 
педагогічний 
колектив та 
батьківська громада 

75.  Конференція-презентація «Молодіжні 
угрупування та субкультури в світі» 

СЗШ № 4  
 

24.12.2014  Учні 9-11 класів 

76.  Презентаційні акції усіх класів «У моєму 
родоводі – гордість нашого народу!» (до 
Міжнародного дня родини). 

НВК № 30 
«ЕкоНад»                                                                                                                                                                   

січень-
травень 

2014 

Учні 1-11 класів, 
педагогічний 
колектив та 
батьківська громада 

77.  Проект «Ми – діти миру», з волонтерами із 
Польщі Kasia Rurarz  та Італії Giorgia 
Pecora, присвячений до Міжнародного дня 
волонтерів 

НВК № 30 
«ЕкоНад»                                                                                                                                                                   

Протягом 
року 

Учні 1-11 класів 

 
6. Діяльність євроклубів, осередків дружби 
 

№
пп 

Навчальни
й заклад 

Назва 
євроклубу, 
осередка 
дружби 

Дата 
створе

ння  

ПІБ 
відповід. 

особи 

Напрямки роботи Заходи, проведені у 2010 році 

1.  СЗШ № 4 «Європейс
ькі студії» 

2011 Будюка 
А.М. 

Пізнавальний 1.Засідання круглого столу 
«Європейський економічний 
простір». 
2. Філософські роздуми - 
«Релігійні, етнічні, мовні 
конфлікти та їх вирішення у 
Європейському домі». 
3.Історичний епос « Європейські 
держави. Минуле і сучасне.» 
3. Вікторини: 
• «Як ти знаєш країни 

Європейського Союзу»; 
• «Українці співтворці 

Європейської культури»; 
• «Політична палітра Європи». 

2.  НВК №30 
«ЕкоНад» 

Клуб 
«Партне
рство» 

2005 Кулікова 
Л.А. 

• Підготовка дітей до спів-
існування з Європою та 
світом; 

• виховання навичок 
спілкування, дитячої 
дипломатії; 

• участь у ПАШ ЮНЕСКО; 
• участь в гімназійних, 

всеукраїнських та 
міжнародних проектах; 

• Інтернет листування; 

1. Вибори менеджерів клубу у 
кожному класі. 

2. Засідання клубу 
«Партнерства» з питань 
організації його роботи. 

3. Написання науково 
дослідницьких робіт та їх 
захист. 

4. Знайомство з країнами ЄС у 
рамках засідань євро клубу 
«Партнерство» 

5. Навчально екскурсійна 



• навчально-екскурсійних 
подорожі; 

• відзначення пам’ятних дат 
ООН 

подорож групи гімназистів до 
Болгарії, Польщі, Словенії, 
Румунії та Австрії у 
канікулярний період,                        
ознайомлення з пам’ятками 
ЮНЕСКО 

6. Випуск листівок до свята 
«Halloween», до Дня святого 
Валентина, до Нового року та 
Різдва. 

7. Привітання Різдвяними 
листівками дітей із 
зарубіжних країн. 

8. Участь учнів 4–8 класів у 
міжнародному Internet 
проекті Cambridge English Pen 
Friends. 

9. Електронне листування зі 
школами-партнерами. 

10. Активна участь у всіх 
гімназійних та міжнародних 
проектах гімназії. 

11. Поновлення інформаційної 
експозиції про країни ЄС. 

12. Засідання гімназійного 
євроклубу «Партнерство» та 
залучення його представників 
до INTERNET листування з 
однолітками з країн ЄС. 

13. Участь команди гімназистів у 
конкурсі-фестивалі «Діалог 
держав: партнерство в освіті» 

14. Участь у Всеукраїнській грі з 
англійської мови «Puzzle». 

15. Розпочата плідна співпраця 
на 2014-2015 навчальні роки  
з волонтерами з Корпусу 
Миру-  

16. Участь в інтелектуальній грі з 
англійської мови «Mr. Know 
All» 

3.  СЗШ  
№ 81 

«Євроленд» 2004 Курінна 
І. А. 

Листування Фестиваль «Країна, мову якої 
вивчаємо» 

4.  СШ № 
98 

«Галопом 
по 
Європам» 

2011 Шестоп
алова 
А.В. 

-міжкультурна толерантність; 
-робота в міжнародному 
середовищі; 
-інтеграція міжнародного 
досвіду. 

Презентації, інтерактивні заняття, 
конференції 

5.  CШ  
№ 125 

Клуб 
«Планета»  

2013 Прима
к Є.Г. 

- участь у міжнародних 
проектах 
- організація обмінів з 
закладом-партнером з 
Великобританії 

- робота у рамках проектів: «Світ 
без кордонів», «Ми пізнаємо 
Європу, Європа пізнає нас»; 
- навчально-пізнавальні поїздки 
до Великобританії  

6.  СШ  
№ 129 

Мости 
до 
Європи 

2006 Хроме
нко І.І. 

Підготовка та проведення 
позашкільних заходів. 
Постійне оновлення стенду 
«Мости до Європи» 

 

Заходи в рамках співпраці з  
Міжнародним жіночим 
правозахиснимцентром «Ла 
Страда - Україна», 
центром інформації та 
документації НАТО в Україні; 



Міжнародним центром 
підтримки науковців імені Вудро 
Вілсона – інститут Кеннана; 
Американським  просвітницько-
гуманітарним Фондом Фулбрайта 
в Україні 

7.  Гімназія 
№ 136 

Євроклуб 
«Сузір’я»  

09.09
.2011 

Сокол
ова 
Н.Л.  

Сприяння процесам 
європейської інтеграції 
України та інформування 
дітей і молоді про ЄС, його 
структуру та процеси, які 
відбуваються в ньому. 
Виховання гімназистів у дусі 
спільних європейських 
цінностей. 
Встановлення партнерських 
стосунків із європейськими 
молодіжними організаціями 

Проведення заходів до Дня 
Європи – травень 2014р. 
Обговорення з учнями 5-6 класів 
презентації «Що ми знаємо про 
ЄС» - (вересень 2014 р.) 
Круглий стіл «Волонтерство в 
умовах потреб в Україні» для 
учнів 9-11 класів – жовтень 2014 
р. 
 
 
 

8.  Гімназія 
№ 136 

Клуб 
«Друзі з 
Бону» 

2009 Кірєєв
а В.В. 

Підтримка партнерських 
стосунків із Німеччиною. 

Періодичні зустрічі з професором 
В.Кесселем з Бонської Академії 
(Німеччина); 
уроки німецької мови 

9.  СЗШ  
№ 158 

«Юний 
дипломат» 

2001 Кучай 
М.В. 

- поширення інформації про 
ЄС серед школярів; 
- організація та налагодження 
листування зі школами 
європейських країн; 
- сприяння вивченню 
іноземних мов країн-членів 
Євросоюзу; 
- сприяння вивченню та 
поширенню знань з історії та 
культурних традицій країн-
членів ЄС; 
- підготовка інформаційних 
стендів, бюлетнів, газет; 
- участь у міжнародних 
конкурсах та проектах; 
- підготовка та проведення 
пізнавально-розважальних 
заходів для ознайомлення з 
культурою країн-членів 
Євросоюзу; 
- сприяння вихованню 
учнівської молоді в дусі 
загальних європейських 
цінностей; 
- навчання ефективному 
спілкуванню та захисту прав 
дітей і молоді. 

1. Молодіжна шкільна 
миротворча акція «Повертайтеся 
живими!». 
2. Засідання Євроклубу на тему: 
«Великобританія-країна моєї 
мрії». 
3. Творчий конкурс «Я – 
європеєць!». 
4. Організація фотовиставки 
«День ООН в школі». 
5. Робота над створенням веб-
сторінки Євроклубу. 
 

10.  НВК  
№ 176 

Клуб 
“Amistad” 

1992 Новіко
ва-Руіс 

А.В. 

1. Організація та проведення 
заходів до відзначення 
знаменних дат іспаномовних 
країн. 
2. Оформлення виставок, 
випуск стіннівок та 
інформаційних бюлетенів. 

1. Зустріч з послом 
Аргентинської Республіки в 
Україні. 
2. Поетичні читання власних 
віршів іспанською мовою. 
3.Зустріч з представниками 
Посольства Куби. 
4.Випуск стіннівок до знаменних 
дат іспаномовних країн. 



5. Святковий концерт до Дня 
іспанської нації. 

11.  СЗШ  
№ 180 

КІД 
“Єдиний 

світ” 

2000 Бугіра 
Н.В. 

країнознавчий, культурно-
пізнавальний 

 Шкільний фестиваль дружби 
«Україна –Грузія - дві країни – 
одне серце» /вересень/, 
шкільний медіа проект «Лист у 
майбутнє, розуміння себе і свого 
майбутнього в Європейському 
світі» /грудень/  

12.  НВК  
№ 183 
“Форту-
на” 

Євроклуб 
“Дружба” 

2001  Шляхо
ва І.А. 

Вивчення європейської 
культурної спадщини, історії, 
традицій, звичаїв  
європейських країн, 
ознайомлення з видатними 
постатями Європи, вивчення 
їх життєвого і тв орчого 
шляху; обговорення 
актуальних проблем XХІ 
століття, 
розширення світогляду. 

22.04.2014 -  День Венеції. 
23.04.2014 - День Лондона. 
24.04.2014 - День Відня. 
25.04.2014 - День Берліна. 
28.04.2014 - День Мадрида. 
29.04.2014 - День Рима. 
30.04.2014 - День Києва. 
проводились відкриті уроки 
англійської мови та 
країнознавства, вікторини, 
конкурси на краще знання історії, 
культури, географії європейських 
країн, розваги з учнями 
початкової школи, виставки 
малюнків, плакатів, показ 
презентацій, творчі виступи, 
виступи агітбригад, перегляд 
навчальних фільмів. 
24.10.2014 - Октоберфест. Свято 
німецькою мовою 6-9 кл. 
25.12.2014 - Різдвяний бал казок. 
Свято англійською мовою 4-6 кл. 

13.  СШ  
№ 188 

Шкільний 
КІД 
“Барвис-
тий світ” 

2005 Сивак 
Р.П. 

Міжнародні зв’язки, 
інтернаціональне виховання 
учнів 

 15.10-18.10.2014 – Дні 
культури Азербайджану 

 04-15.11.2014 - Конкурс на 
кращу художню ілюстрацію до 
творів М.Лермонтова /до 200-
річчя з дня народження М. 
Лермонтова/ 

 17,24.11.2014 - Літературні 
читання поезії Лермонтова  
учнями 9-11 класів «Выхожу 
один я на дорогу» 

 11.11.2014. – Конкурс читців 
«Два генія однієї епохи, 
Т.Г.Шевченко і М.Ю. 
Лермонтов» 

 06.12.2014 – Усний журнал « Є 
така професія – Батьківщину 
захищати» 

14.  Гімназія
№ 191 ім. 
П.Тичини 

Клуб 
“Єдність” 

2004 
рік 

Кравче
нко 
Т.М. 

- проведення зустрічей, 
фестивалів, конкурсів і 
конференцій, з метою обміну 
досвідом та обговорення 
актуальних проблем; 
- встановлення культурних, 
наукових та ділових 
контактів між     молоддю ЄС 
та України; 
- участь у видавничій 

1.Конференція ПАШ ЮНЕСКО 
«День радіо. Цифрова революція»; 
2.Засідання клубу ЮНЕСКО, 
різноманітні конкурси, вікторини 
до Міжнародного дня рідної 
мови; 
3. Презентація роботи Євроклубу 
гімназії. Відкриті засідання 
англійського, німецького, 
французького, італійського 



діяльності; 
- участь в організації та 
проведенні виставок; 
- організація та проведення 
пізнавально-розважальних і   
культурних заходів 

клубів та клубу ЮНЕСКО у 
рамках святкування Днів Європи; 
4.Участь у фестивалі - конкурсі 
«Діалог держав: партнерство в 
освіті»  
5. Он-лайн конференції «Освіта в 
престижних вузах» для учнів 
дистанційної програми 
Канадського коледжу ; 
6. Круглий стіл та низка заходів 
для різних вікових груп до 
Міжнародного дня толерантності, 
до всесвітнього дня 
продовольства, дня дитини та ін.; 
7. Виставка тематичних плакатів 
до Всесвітнього дня боротьби зі 
СНІДом 
8. Представлення української 
культури у міжнародному таборі 
у Польщі 
9. Участь у міжнародному 
проекті «Learning Circles”  
10.Участь у міжнародному 
екологічному проекті «Eco World 
Wide» 
 11. Участь у XVI Всеукраїнський  
конференції  учнів асоційованих 
шкіл ЮНЕСКО «Модель 
ідеального суспільства за 
Шевченком: освітні ініціативи 
ЮНЕСКО задля гармонізації 
відносин у полікультурному світі 
відповідно до принципів «Нового 
гуманізму» 

15.  НВК  
№ 209 

Клуб 
“Еос” 

2008 Юсубов
а М.С. 

Встановлення партнерських 
відносин; 
організація листування;  
організація обміну 
учнівських та вчительських 
делегацій; 
розширення знань учнів про 
традиції, звичаї, культуру, 
літературу зарубіжних країн. 

Проведення Дня президента, Дня 
Європи, Днів європейської 
спадщини, Дня перекладача, Дня 
Німеччини, Дня подяки. 
Виставки тематичних газет. 
Проведення культурно-мовних 
проектів. Виставка-конкурс 
проектів «Мій дім - Європа» 

16.  СЗШ  
№ 228 

«Мости 
співдру
жності» 

2011 
рік 

Яроше
нко 
О.М. 

1. Робота над темою 
«Європейська культурна 
спадщина». 
2. Підтримання курсу 
України на інтеграцію в 
європейську спільноту 
шляхом поширення 
інформації про англомовні 
країни серед учнів. 
3. Інформування й виховання 
молоді в дусі спільних 
європейських цінностей. 
4.Збереження основних 
традицій вітчизняної й 
світової культур. 

1.Організація листування в 
мережі Інтернет. 
2. Розробка маршрутів з культури 
нашого краю та англомовних 
країн. 
 3. Відеоекскурсії  стежками 
англомовних країн. 
4. Новорічна вікторина 
«Європейські різдвяні традиції». 
5. Проведення бесід, лекцій, 
вікторин, усних журналів по 
краєзнавчому матеріалу. 
6. Тижні іноземної мови. 
7. Оформлення альбому клубу. 
8. Проведення заочних 
подорожей столицями 



європейських держав. 
17.  СШ  

№ 246 
Клуб 
інтернаці-
ональної 
дружби 
“Rainbow” 

1984 Юрчен
ко 
О.В. 

Комунікаційний 
 
 

Культурклогічно-
просвітницький 

Листування з друзями з-за 
кордону. Спілкування з 
іноземцями за допомогою Skype 
Зустрічі з іноземцями, які 
працюють в Корпусі Миру 
Організація та проведення 
традиційних свят англомовних 
країн. Вивчення особливостей 
культури, мистецтва 
англомовних країн 

18.  Українсь-
кий 
колеж ім. 
В.О. 
Сухомлин
ського  
(СШ 272) 

Міжнаро
дний 
Клуб  
Дитячої 
Диплома
тії 
(МКДД) 

1997 Хайру
ліна 
Т.Г. 

- поширення знань з проблем 
громадянської освіти та прав 
людини; 
-  вивчення світової історії та 
дипломатії; 
- участь у міжнародних 
освітніх проектах; 
- навчання демократичних 
форм спілкування (диспути, 
дискусії, дебати, турніри 
тощо) 

- Щорічна участь представників 
МКДД в інтелектуальній грі «Mr 
Know All» (організатор - КиМУ) 
(листопад, ІІ місце); 
 
- Участь представників МКДД у 
грі «Ерудити правознавства» 
(організатор - КиМУ) (грудень) 

19.  Техніч-
ний ліцей 

“Pen 
friends” 

Жов
тень 
2013

р. 

Бондар
єва 

Н.В. 

листування, скайп -
конференції обмін досвідом, 

спільні заходи з Mahatma 
Montessori CBSE School – 

Madurai (Індія) 

спільний конкурс малюнків, 
презентація навчальних закладів 
за допомогою відеоматеріалів, 
спільні заходи до новорічних та 
різдвяних свят (конкурси, 
поробки, колядки) 

20.  Техноло-
гічний 
ліцей 
«ОРТ» 

«Школа 
мадрихів»  

(підготовка 
лідерів 

єврейської 
молоді) 

2008 
рік 

Орлова 
Ю.П. 

 - обмін досвідом із 
ізраїльськими мадрихами, 
- спільна розробка 
позакласних занять на теми: 
«Свята єврейського 
календаря», «Держава 
Ізраїль» 

Проведення святкових програм: 
«Рош-а-Шана», «Сукот», 
«Ханука», «Пурим». 
Організація та проведення 
шабатонів (навчальних 
семінарів). 
 

21.  НВК 
«Домінан
та» 

Англійсь
ко-німе-
цький 
розмов-
ний клуб 
«Speak 
Up» 

квіте
нь 

2012 
року 

Бєлєнь-
ка Т.А. 

1. Розвиток комунікативних 
здібностей учнів; 
2. Ознайомлення з  історією, 
культурою та традиціями 
народів, мови  яких  
вивчається у закладі. 
 3. Проведення творчих 
вечорів, майстер-класів та 
розмовних занять з носіями 
іноземних мов. 

 

- в лютому місяці 2014 року 
„Домінанта” приймала гостей з 
міжнародної школи KCA (Kiev 
Christian Academy). Іноземні 
однолітки Chris Colijn (Holland) 
та Jack Birdsall (USA) розповіли 
про себе і провели цікаві уроки-
спілкування. 

- 23 квітня 2014 року учні 
гімназії святкували Міжнародний 
день англійської мови. В цей 
день до гімназії завітав Jesse D 
Armstrong, USA (CCX English 
Department), який провів урок з 
інтерактивними роз-мовними 
іграми для учнів 8 класів та 
виконав власну пісню. 

22.  ЗНЗ 
«Гуманіт

арна 
гімназія 
«Гармон

ія» 

«Європей-
ські студії 
в школах 
України» 

З 
2005 
року 

Соро- 
кін 
О.Ю. 

Засідання Європейської студії 
для учнів 10 класу. 
Організація позаурочних 
форм роботи (тематичних 
тижнів) з нагоди знаменних 
подій ЄС, ООН, інших 
міжнародних організацій. 

Тижні ЮНЕСКО 
Тиждень «Правова експрес-гра 
«Правова країна» 
Березень 2014 
Участь у Моделі ООН 
Міжнародний День Землі 
Дні Європи в гімназії 



Урок Миру 
Тиждень толерантності 
Листопад 2014 
Тиждень мовного розмаїття 
Тиждень рідної мови 

 
7. Участь у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу 
учителів-представників інших держав 
 

№ 
п.п. 

Навчальний заклад, 
в якому працює 

вчитель – 
представник іншої 

держави 

ПІБ учителя – 
представника іншої 

держави 

Предмет, який викладає в 
навчальному закладі 

Термін дії 
трудової угоди 

1.  НВК № 30 
«ЕкоНад»                                                                                                                                                                   

Марко Маззоло  Англійська мова Протягом року 
(Волонтер 
Корпусу Миру ) 

2.  НВК № 30 
«ЕкоНад»                                                                                                                                                                   

Джорджіа Пекоро Англійська мова Протягом року 
(Волонтер 
Корпусу Миру ) 

3.  НВК № 30 
«ЕкоНад»                                                                                                                                                                   

ПаолоДе Мунарі Англійська мова Протягом року  
(Волонтер 
організації 
"Альтернатива Б") 

4.  СШ № 98 Елвін Філліпс Англійська мова 2014-2015  
5.  СШ № 98 Роберт Хартіган Англійська мова 2014-2015  
6.  СШ № 98 Адам Рудрум Англійська мова 2014-2015  
7.  СШ № 125 Маухер Тетяна 

Володимирівна 
Німецька мова до 31.08.2015 

8.  НВК № 167 Ерліх Міхаель Німецька мова 03.10.2014 -
25.08.2015 

9.  Гімназія № 191 Марко Маззола   
(Італія) 

виховні заходи, робота 
Євро клубу 

волонтер 

10.  Гімназія № 191 Бартош Пашута 
(Польща) 

виховні заходи, робота 
Євро клубу 

волонтер 

11.  Гімназія № 191 Гжегож Пандел 
(Польща) 

виховні заходи, робота 
Євро клубу 

волонтер 

12.  СЗШ № 195 Петер Люті  
(Швейцарія) 

Вчитель історії 
Вальдорфської школи 

22.10 -  28.10.2014 
волонтер 

13.  СЗШ № 195 Дітер Шварц 
(Німеччина) 

Вальдорфський педагог: 
робота з учнями, лекції для 
батьків та вчителів 

17.10 – 19.10.2014 
волонтер 

14.  СЗШ № 195 Крістоф Йоханнсен 
(Німеччина) 
 
 

Виконавчий директор IAO 
(Міжнародної Асоціації 
Вальдорфської педагогіки 
в Центральній та Східній 
Європі), вальдорфський 
педагог: робота з батьками 
та вчителями. 

19.10 – 22.10.2014 
волонтер 

15.  СЗШ № 195 Міхаель Цех 
(Німеччина) 

Керівник Вальдорфського 
педагогічного семінару 
Вищої педагогічної школи 
м. Касселя, доцент 
Інституту дидактики 
Аланус Університету 
(Німеччина): робота з 
батьками та вчителями. 

19.10 – 22.10.2014 
волонтер 

16.  СШ № 325 Штерна Майданчик виховні заходи  волонтер 



17.  СШ № 325 Хана Зангользац виховні заходи волонтер 
18.  СШ № 325 Двора Левенхартц виховні заходи волонтер 
19.  ЗНЗ «Гуманітарна 

гімназія 
«Гармонія» 

Представники 
міжнародної 

організації AIESEC – 
стажери-тренери 

інтерактивні заняття з 
профорієнтації, екології, 
толерантності, культури 

01.12.2014 – 
10.03.2015 

20.  НЗО «Гімназія 
«Столиця» 

Taia Joy Flake 
  Scottsdale College 
(студентка) Mesa, 

Arizona 

англійська мова волонтер 

21.  НЗО «Гімназія 
«Столиця» 

Cherish Pinter 
Brigham Young 

University (студентка) 
Montgomery, Alabama 

англійська мова волонтер 

22.  НЗО «Гімназія 
«Столиця» 

Jenna Millington 
Brigham Young 

University 
Montgomery, Alabama 

англійська мова волонтер 

23.  Технологічний ліцей 
«ОРТ» м. Києва 

Фурман Інна іврит волонтер 

24.  Технологічний ліцей 
«ОРТ» м. Києва 

Хофман Пніна іврит волонтер 

 
8. Вивчення іноземних мов в загальноосвітніх навчальних закладах 

№ 
пп. 

К-сть навч. 
закладів 

Перша 
мова 

Друга мова Третя мова Факультатив Всього  
(к-сть 
учнів) 

К-сть 
вчителів 

1  
63 

Англійська   
27806 

Німецька   
827 

Французьк
а  137 

Іспанська  
624  

Іврит   
554  

Англійська   
1904 

Німецька   
8146 

Французьк
а  4193 
Іврит  

42  
Китайська 

84  
Російська  

598  

Французька 
317 

Іспанська  
50  

Російська  
2719 

Польська мова – 
175 уч. (НВК № 30 
«ЕкоНад», СШ № 
265) 
Французька мова – 
62 уч. (СШ № 125, 
НВК «Домінанта») 
Німецька мова - 24 
уч. (СЗШ № 146, 
Технічний ліцей) 
Англійська мова 
(НВК №№ 167, 
183, «Домінанта») 
Англ. літ-ра (НВК 
№ 167) 
Російська мова 
(СЗШ № 195) 
Гурток китайської 
та турецької мови 
(гімназія № 191) 

 
29948 

 
525 

 
Начальник        Н. Іваніна 

 
Сидоренко 
296-73-24 

 


