
 

1. Співробітництво з зарубіжними навчальними закладами 

 

 

Росія,  7 

 

№ 

п.п. 

 

 

 

Навчальний 

 заклад  

району 

 

Зарубіжний  

навчальний 

 заклад (назва 

навчального закладу 

українською мовою) 

Термін дії Угоди  

про співпрацю 

(з ... по ... р.) 

Напрямки співпраці  

 

 

 

1 Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів з 

 поглибленим  

вивченням англійської 

 мови № 85 міста Києва 

Державна бюджетна 

загальноосвітня 

установа середня 

загальноосвітня школа 

№ 1913  

 

До 2018 року Участь у реалізації ІІІ етапу 

 Всеукраїнського експерименту  

«Військово-патріотичне виховання 

 як невід’ємна складова  

громадянського становлення 

 учнів», а саме у акції «Чому міста 

 стають героями», листування 

 

  Державна бюджетна 

загальноосвітня 

установа середня 

загальноосвітня школа 

№ 1195  

 

До 2018 року Участь у реалізації ІІІ етапу 

 Всеукраїнського експерименту  

«Військово-патріотичне виховання 

 як невід’ємна складова  

громадянського становлення 

 учнів», а саме у акції «Чому міста 

 стають героями», листування 

  Муніціпальна 

загальноосвітня 

установа «Гімназія  

№ 3» 

До 2018 року Участь у реалізації ІІІ етапу 

 Всеукраїнського експерименту  

«Військово-патріотичне виховання 

 як невід’ємна складова  

громадянського становлення 

 учнів», а саме у акції «Чому міста 

 стають героями», листування 

 

  Ліцей № 5  

ім. Ю.О.Гагаріна 

До 2018 року Участь у реалізації ІІІ етапу 

 Всеукраїнського експерименту  

«Військово-патріотичне виховання 



 як невід’ємна складова  

громадянського становлення 

 учнів», а саме у акції «Чому міста 

 стають героями», листування 

  Державна  

загальноосвітня 

установа середня 

загальноосвітня школа 

№ 489 

До 2018 року Відеоконференція до 200-річчя 

 з дня народження Т.Г.Шевченка,  

участь у реалізації ІІІ етапу 

 Всеукраїнського експерименту  

«Військово-патріотичне виховання 

 як невід’ємна складова  

громадянського становлення 

 учнів», а саме у акції «Чому міста 

 стають героями», листування 

  Муніципальна 

бюджетна 

загальноосвітня 

установа міста 

Мурманська   

«Гімназія № 7» 

До 2018 року Участь у реалізації ІІІ етапу 

 Всеукраїнського експерименту  

«Військово-патріотичне виховання 

 як невід’ємна складова  

громадянського становлення 

 учнів», а саме у акції «Чому міста 

 стають героями», листування 

  Муніципальна 

бюджетна 

загальноосвітня 

установи середня 

загальноосвітня школа 

№ 12 

До 2018 року Відеоконференція до 200-річчя 

 з дня народження Т.Г.Шевченка,  

Участь у реалізації ІІІ етапу 

 Всеукраїнського експерименту  

«Військово-патріотичне виховання 

 як невід’ємна складова  

громадянського становлення 

 учнів», а саме у акції «Чому міста 

 стають героями», листування 

  Муніципальна 

бюджетна 

загальноосвітня 

установа середня 

загальноосвітня школа 

№ 70 ім. Героя Росії 

Івана Антоновича 

Леонова  

До 2018 року Участь у реалізації ІІІ етапу 

 Всеукраїнського експерименту  

«Військово-патріотичне виховання 

 як невід’ємна складова  

громадянського становлення 

 учнів», а саме у акції «Чому міста 

 стають героями», листування 



  Муніципальна 

бюджетна 

загальноосвітня 

установа середня 

загальноосвітня школа 

№19   

До 2018 року Участь у реалізації ІІІ етапу 

 Всеукраїнського експерименту  

«Військово-патріотичне виховання 

 як невід’ємна складова  

громадянського становлення 

 учнів», а саме у акції «Чому міста 

 стають героями», листування 

  Школа № 3 До 2018 року Участь у реалізації ІІІ етапу 

 Всеукраїнського експерименту  

«Військово-патріотичне виховання 

 як невід’ємна складова  

громадянського становлення 

 учнів», а саме у акції «Чому міста 

 стають героями», листування 

  Муніципальна 

бюджетна 

загальноосвітня 

установа середня 

загальноосвітня школа 

№10 

До 2018 року Участь у реалізації ІІІ етапу 

 Всеукраїнського експерименту  

«Військово-патріотичне виховання 

 як невід’ємна складова  

громадянського становлення 

 учнів», а саме у акції «Чому міста 

 стають героями», листування 

2 Школа І-ІІІ ступенів 

 № 122 міста Києва 

 СЗШ № 26 

 

 Безстрокова Військово-патріотичне виховання  

учнівської молоді, пошукова робота 

3 Школа І-ІІІ ступенів 

 № 132 міста Києва 

Середня 

загальноосвітня школа 

№ 433 ім. героя 

Радянського Союзу  

І.І. Якушина  

 

2012-2017  

 

Листування 

4 Школа І-ІІІ ступенів 

 № 151 міста Києва 

Загальноосвітня школа 

№ 1688 

 

Безстрокова Листування 

5 Ліцей №227  

імені М.М.Громова 

 міста Києва 

ліцей №14 імені М.М. 

Громова 

З 2013 по 2018 Укріплення та розвиток  

добросусідських відносин; ознайомлення з мовами, 

культурами та традиціями країн України та Росії; 

обмін досвідом  науково-дослідницької роботи; обмін 

досвідом роботи з вивчення спільної історії двох 



народів 

 

6 Школа І-ІІІ ступенів  

№ 286 міста Києва 

Державний навчальний 

заклад середня 

загальноосвітня школа 

«Школа здоров’я»  

№ 449 

До 2018 року Співпраця припинена 

 

Німеччина, 49 

 

№ 

п.п. 

 

 

 

Навчальний 

 заклад  

району 

 

Зарубіжний  

навчальний 

 заклад (назва 

навчального закладу 

українською мовою) 

Термін дії Угоди  

про співпрацю 

(з ... по ... р.) 

Напрямки співпраці  

 

 

 

1 Спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів з 

 поглибленим 

вивченням англійської 

мови № 165 міста Києва 

Загальноосвітня школа  

ім. Конрада Лоренца 

 Проект «Давайте познайомимось». 

Листування між учнями поштою та засобами Інтернет. 

Обмін проектними роботами з метою розширення знань 

про життя, культуру, звичаї, визначні місця 

партнерських країн, покращення знань іноземних мов 

серед учнів школи 

 

2 Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням 

іноземних мов  

№ 220 міста Києва 

Шеффель-гімназія,  

м. Бад Зекінген  
2014-2024 Обмін цільовими групами учнів з метою удосконалення 

комунікативних вмінь з німецької мови, ознайомлення з 

культурою та традиціями країни, оздоровлення учнів; 

обмін досвідом в галузі інноваційних 

педагогічних технологій 

3 Гімназія № 59  

імені О.М.Бойченка 

 міста Києва 

Гімназія Альтенхольц Безстрокова Листування, благодійна діяльність, спільні педагогічні 

проекти та програми, оздоровлення учнів 

 

4 Спеціальна школа – 

інтернат І-ІІІ ступенів 

 № 9 міста Києва  
 

Школа-комплекс 

Августін-Віолет  

у м.Франкенталі  

З 2011 по 2016  

 

Он-лайн спілкування 

 

Польща, 48 

 



№ 

п.п. 

 

 

 

Навчальний 

 заклад  

району 

 

Зарубіжний  

навчальний 

 заклад (назва 

навчального закладу 

українською мовою) 

 

Термін дії Угоди  

про співпрацю 

(з ... по ... р.) 

Напрямки співпраці  

 

 

 

1 Спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням 

англійської мови № 44  

міста Києва 

Гімназія № 1 

 ім. Х.Д. Штейнгаузера  

м.Ворцлав, Польща 

З 2012 по 2017 Організація взаємного вивчення мов, історії, 

літератури, культури і традицій обох держав. Обмін 

школярами та запровадження сучасними освітніми 

програмами, проектами, інноваційними методиками 

викладання. 

 
2 Спеціалізована школа 

 І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням 

англійської мови № 92 

імені Івана Франка  

міста Києва 

 

Комплекс 

загальноосвітніх шкіл 

ім.Богдана-Ігоря 

Антонича (Польща) 

З 2011 по 2016 Співробітництво у сфері освіти; 

обмін освітніми технологіями; 

вивчення української та польської мов. 

3 Школа І-ІІІ ступенів 

 № 108 міста Києва 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бурса Шкільна міста 

Пулава (Польща) 

З 2013 по 2018 Обмін делегаціями 

Обмін літературою 

Листування 

 

 

 

 

 

Білорусь, 375 

 

№ 

п.п. 

 

 

Навчальний 

 заклад  

району 

 

Зарубіжний  

навчальний 

 заклад (назва 

навчального закладу 

Термін дії Угоди  

про співпрацю 

(з ... по ... р.) 

Напрямки співпраці  

 

 

 



 українською мовою) 

 

1 Медична гімназія № 33 

міста Києва 

Гімназія № 6  

ім. К.Жукова  

 

 Листування 

2 Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів з 

 поглибленим  

вивченням англійської 

 мови № 85 міста Києва 

Державна установа 

освіти «Гімназія № 192» 

До 2018 року Відеоконференція до 200-річчя 

 з дня народження Т.Г.Шевченка,  

участь у реалізації ІІІ етапу 

 Всеукраїнського експерименту  

«Військово-патріотичне виховання 

 як невід’ємна складова  

громадянського становлення 

 учнів», а саме у акції «Чому міста 

 стають героями», обмін делегаціями, 

листування 

 

  Державна установа 

освіти № 30  

ім. Д.Б.Гвішиані 

До 2018 року Відеоконференція до 200-річчя 

 з дня народження Т.Г.Шевченка,  

Участь у реалізації ІІІ етапу 

 Всеукраїнського експерименту  

«Військово-патріотичне виховання 

 як невід’ємна складова  

громадянського становлення 

 учнів», а саме у акції «Чому міста 

 стають героями»,листування 

 

 

 

 

Туреччина, 90  

 

№ 

п.п. 

 

 

 

Навчальний 

 заклад  

району 

 

Зарубіжний  

навчальний 

 заклад (назва 

навчального закладу 

українською мовою) 

Термін дії Угоди  

про співпрацю 

(з ... по ... р.) 

Напрямки співпраці  

 

 

 

1 Гімназія № 59  Ліцей  м. Стамбула З 2013 по 2018 Листування, обмін групами школярів,спільні 



імені О.М.Бойченка 

 міста Києва 

педагогічні проекти та програми 

 

 

Вірменія, 374 

 

№ 

п.п. 

 

 

 

Навчальний 

 заклад  

району 

 

Зарубіжний  

навчальний 

 заклад (назва 

навчального закладу 

українською мовою) 

Термін дії Угоди  

про співпрацю 

(з ... по ... р.) 

Напрямки співпраці  

 

 

 

1 Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів з 

 поглибленим  

вивченням англійської 

 мови № 85 міста Києва 

Школа № 135 ім. 

Г.Степаняна м. Єревана 

До 2018  Відеоконференція до 200-річчя 

 з дня народження Т.Г.Шевченка,  

відео конференція, листування 

 

Угорщина, 36 

 

№ 

п.п. 

 

 

 

Навчальний 

 заклад  

району 

 

Зарубіжний  

навчальний 

 заклад (назва 

навчального закладу 

українською мовою) 

Термін дії Угоди  

про співпрацю 

(з ... по ... р.) 

Напрямки співпраці  

 

 

 

1 Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів з 

 поглибленим  

вивченням української 

 мови та літератури 

 № 87  

імені О.П.Довженка 

 міста Києва 

 

Гімназія ім. Імре 

Мадача, м. Будапешт 
2008-2014 Обмін делегацій шкіл-партнерів, листування 

 

Ємен, 967 

№ 

п.п. 

Навчальний 

 заклад  

Зарубіжний  

навчальний 

Термін дії Угоди  

про співпрацю 

Напрямки співпраці  

 



 

 

 

району 

 

 заклад (назва 

навчального закладу 

українською мовою) 

 

(з ... по ... р.)  

 

1 Школа І-ІІІ ступенів 

 № 37 міста Києва 

Школа при Посольстві 

Республіки Ємен  

( ТОВ «Міжнародний 

арабський культурний 

центр в Україні») 

З 2012 по 2015 Ознайомлення учнів обох шкіл з історією, культурою, 

традиціями та життям в Україні та Республіці Ємен. 

Проведення спільних заходів для учнів та вчителів двох 

шкіл 

 

США, 1 

 

№ 

п.п. 

 

 

 

Навчальний 

 заклад  

району 

 

Зарубіжний  

навчальний 

 заклад (назва 

навчального закладу 

українською мовою) 

 

Термін дії Угоди  

про співпрацю 

(з ... по ... р.) 

Напрямки співпраці  

 

 

 

1 Школа І-ІІІ ступенів 

 № 186 міста Києва 

 

 

 

 

 

Школа ім.Колумба Безстрокова Листування по Е-mail. 

Листування поштою. 

 

 

Італія, 39 

 

№ 

п.п. 

 

 

 

Навчальний 

 заклад  

району 

 

Зарубіжний  

навчальний 

 заклад (назва 

навчального закладу 

українською мовою) 

Термін дії Угоди  

про співпрацю 

(з ... по ... р.) 

Напрямки співпраці  

 

 

 

1 Спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням 

англійської мови № 44  

Державна 

загальноосвітня школа 

«Джованні Падаліно» 

м. Фано, Італія. 

З 2011 по 2016 Розвиток побратимства шляхом використання 

дистанційних методів. Учнівське листування, 

міжнародні обміни школярами. 



міста Києва 

 

Франція, 33 

 

№ 

п.п. 

 

 

 

Навчальний 

 заклад  

району 

 

Зарубіжний  

навчальний 

 заклад (назва 

навчального закладу 

українською мовою) 

Термін дії Угоди  

про співпрацю 

(з ... по ... р.) 

Напрямки співпраці  

 

 

 

1 Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням 

французької мови  

№ 110 імені 

К.Гапоненка   

міста Києва 

Коледж  «Colette»  
 

Безстрокова Учнівське листування, міжнародні обміни школярами. 

  Міжнародний 

французький 

університет 

 Проходження учнями нашої школи тижневих курсів 

«Інтенсивна французька мова» 

2 Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням 

французької мови  

№ 269  міста Києва 

Коледж де Голль-

Антоніоз 

Дія угоди призупинена 

у зв’язку з подіями в 

Україні 

Молодіжний обмін учнями, підтримка та розвиток 

міжнародних партнерських стосунків між навчальними 

закладами, удосконалення мовленнєвої практики 

 

Молдова, 373 

 

№ 

п.п. 

 

 

 

Навчальний 

 заклад  

району 

 

Зарубіжний  

навчальний 

 заклад (назва 

навчального закладу 

українською мовою) 

Термін дії Угоди  

про співпрацю 

(з ... по ... р.) 

Напрямки співпраці  

 

 

 

1 Гімназія № 59  

імені О.М.Бойченка 

 міста Києва 

Український ліцей №5 

 ім. М.Коцюбинського 

м. Кишинів 

Безстрокова Обмін групами школярів, 

участь учнів у традиційних святах гімназії та ліцею, 

спільна науково-пошукова діяльність 

2 Еколого-природничий 

ліцей  

Ліцей імені І.С.Нечуя 

Левицького 

Безстрокова Участь у акції „Кожному українцю у Молдові – 

українську книжку”, 



№ 116 міста Києва  обмін делегаціями, листування 

3 Школа І-ІІІ ступенів 

 № 151 міста Києва 

Окницька 

загальноосвітня школа 

Кам’янського району 

ПМР 

Безстрокова Безпосередні контакти між школярами,  

здійснювання обміну групами школярів і вчителів, 

взаємне ознайомлення з історією, культурою, 

традиціями країн. 

Обмінювання інформацією про розвиток системи 

освіти, про інформаційні технології та у галузі 

передових педагогічних технологій, у проведенні 

навчальних тренінгів та семінарів. 

4 Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів з 

 поглибленим  

вивченням української 

 мови та літератури 

 № 273 міста Києва  

Грушківська середня 

загальноосвітня школа 

Безстрокова Листування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Співпраця з міжнародними громадськими організаціями та дипломатичними представництвами 

 

 

 

 

Міжнародна Спілка громадських об’єднань міст-героїв країн СНД  
 

№ 

п.п 

Навчальний заклад 

 

Напрямки роботи Спільні заходи 

1 Спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів з поглибленим 

вивченням англійської 

мови № 85 міста Києва 

Святкування 

Дня Перемоги та 70-річчя 

звільнення України від 

німецько-фашистських 

Шкільний  «Парад Перемоги». 

Засідання шкільного клубу «Пам’ять».  

Зустріч з ветеранами Великої Вітчизняної війни. 

Акція «Ангели поруч». 



 загарбників  

 

Представництво ООН в Україні 

 

№ 

п.п 

Навчальний заклад 

 

Напрямки роботи Спільні заходи 

1 Спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів з поглибленим 

вивченням англійської 

мови № 85 міста Києва 

 

 

Відзначення Дня 

толерантності та  Дня 

ООН і  ЮНЕСКО  

Проведення Конгресу юних послів миру,  

започаткування громадського руху «Діти - посли миру»,  

 

 

Всесвітня федерація миру в Україні 

 

№ 

п.п 

Навчальний 

заклад 

 

Напрямки роботи Спільні заходи 

1 Спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів з 

поглибленим 

вивченням 

англійської 

мови № 85 

міста Києва 

Відзначення Дня Миру,  

Дня толерантності, 

Дня ООН і  ЮНЕСКО 

Проведення Конгресу юних послів миру, 

 започаткування громадського руху «Діти - посли миру»,  

відзначення Дня толерантності, участь у  ІІІ інтеграційному Фестивалі 

«Сонячні барви» 

 

Всеукраїнське об’єднання «Союз учасників миротворчих операцій» 

 

№ 

п.п 

Навчальний 

заклад 

Напрямки роботи Спільні заходи 

1 Спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів з 

поглибленим 

вивченням 

англійської 

Святкування 

Дня Перемоги та 70-річчя звільнення 

України від німецько-фашистських 

загарбників 

Шкільний  «Парад Перемоги». 

Засідання шкільного клубу «Пам’ять».  

Зустріч з ветеранами Великої Вітчизняної війни. 

Вшанування учасників бойових дій на території інших держав. 

Акція «Ангели поруч». 

Конгрес юних послів миру.  



мови № 85 

міста Києва 

 

 

Представництво «Россотрудничество» в Україні 

 

№ 

п.п 

Навчальний 

заклад 

Напрямки роботи Спільні заходи 

1 Спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів з 

поглибленим 

вивченням 

англійської 

мови № 85 

міста Києва 

 

Зустрічі Участь у творчих конкурсах.  

Збільшення книжкового фонду шкільної бібліотеки.  

Оформлення підписка на періодичні видання. 

Участь у святі першого та останнього дзвоника. 

 

 

Союз вірменів України 

Київська вірменська громада 

Вірменська діаспора Голосіївського району м.Києва 

 

№ 

п.п 

Навчальний 

заклад 

Напрямки роботи Спільні заходи 

1 Спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів з 

поглибленим 

вивченням 

англійської 

мови № 85 

міста Києва 

Відзначення пам’ятних дат 

Республіки Вірменія. 

Участь у шкільних заходах 

Відеоконференція, присвячена 200-річчю Т.Г.Шевченка. 

Відеоконференція, присвячена річниці геноциду вірмен в Османській 

республіці. 

Засідання шкільного клубу «Арарат», присвячене Дню Незалежності 

Вірменії. 

Святкування Дня материнства та краси та  новорічного свята. 

Участь у святі першого та останнього дзвоника. 

Участь у підготовці та проведенні шкільного свята «Таланти твої, школо!» 

Листування.  

 

                                                                          

Асоціація Дружби Україна-Куба 

 

№ Навчальний Напрямки роботи Спільні заходи 



п.п заклад 

1 Спеціалізована 

школа І – ІІІ 

ступенів з 

поглибленим 

вивченням 

англійської 

мови № 15 

міста Києва 

 

Інтернаціональне виховання 

Зустріч пед. колективу та учнів школи з представниками «Асоціація дружки 

Україна – Куба». Також були представники посольства Республіки Куби в 

Україні . 

 

 

 

Інститут Гете 

 

№ 

п.п 

Навчальний 

заклад 

Напрямки роботи Спільні заходи 

1 Спеціалізована  

школа  І-ІІІ 

ступенів з 

поглибленим 

вивченням 

англійської 

мови № 92 ім. 

Івана  Франка 

міста Києва 

Співпраця з Німецьким культурним 

центром «Відерстраль» та Гете 

інститутом  

– Відвідування виставок при Гете інституті. 

– Участь у конкурсах  серед знавців німецької мови  

– Відвідування  Гете-інститут у жовтні  місяці  2014 року та проведення  

інтерактивної виставки «По стежкам німецьких казок» 

2 Спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів з 

поглибленим 

вивченням 

іноземних мов 

№ 112 імені 

Т.Г.Шевченка 

міста Києва 

Методика навчання німецькій  мові.  

Культурологічні заходи та програми 

Гете-Інституту 

Методичні семінари для вчителів німецької мови та учнів, які бажають 

отримати міжнародний сертифікат з мови Deutschzertifikat 

Участь учнів та вчителів школи в установчому семінарі з етапної 

сертифікації 

 Участь дітей в культурних заходах за програмою Гете-Інституту в Україні 

3 Спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів з 

поглибленим 

вивченням 

Участь у заходах та проектах Виставка «У світі казок (за творами братів Грімм)» 

Проект «Як споживати енергію, зберігаючи природу?» 



іноземних мов 

№ 220 міста 

Києва 

 

Посольство Польщі 

 

№ 

п.п 

Навчальний 

заклад 

Напрямки роботи Спільні заходи 

1 Спеціалізована  

школа  І-ІІІ 

ступенів з 

поглибленим 

вивченням 

англійської 

мови № 92 ім. 

Івана  Франка 

міста Києва 

 

Посольство Польщі  Тиждень польської культури, травень 2014 рік 

 

Німецьке товариство  GIZ (при німецькому посольстві) 

 

№ 

п.п 

Навчальний 

заклад 

Напрямки роботи Спільні заходи 

1 Спеціалізована  

школа  І-ІІІ 

ступенів з 

поглибленим 

вивченням 

англійської 

мови № 92 ім. 

Івана  Франка 

міста Києва 

Співпраця в рамках проекту 

«Реформа охорони здоров’я та 

профілактика ВІЛ/СНІДу – 

Футбольний компонент» з німецьким 

товариством міжнародного 

співробітництва (GIZ) ГмбХ в особі 

Керівника  Програми з профілактики 

ВІЛ/СНІДу в Україні Мартіна Каде 

(Martin Kade). 

 

Щомісяця (починаючи з грудня 2012 року постійно за умовою договору) 

проводяться уроки та заходи (спортивні змагання, перегляд відеофільмів, 

презентацій з профілактики ВІЛ/СНІДу та туберкульозу) за методикою 

проекту «Fair Play – Чесна Гра»  - з елементами знань про збереження 

здоров’я, профілактики ВІЛ/СНІДу та туберкульозу.  

За умовами цього договору для роботи у проекті «Fair Play – Чесна Гра» та 

поширення досвіду проекту школа отримала спортивне обладнання та 

екіпірування: футбольні м’ячі, фішки, насос для накачування, свисток, 

спортивну форму. 

 

Спілка Поляків міста Києва 



 

№ 

п.п 

Навчальний 

заклад 

Напрямки роботи Спільні заходи 

1 Школа І-ІІІ 

ступенів №108 

міста Києва 

Обмін літературою 

Листування 

Інформація щодо навчання громадян 

України в учбових закладах 

Республіки Польща 

Тиждень європейської демократії 

 

Асоціація з питань культури та гуманітарної допомоги” Франція 

 

№ 

п.п 

Навчальний 

заклад 

Напрямки роботи Спільні заходи 

1 Спеціалізована  

школа  І-ІІІ 

ступенів з 

поглибленим 

вивченням 

французької 

мови № 110  

імені 

К.Гапоненка 

міста Києва  

 

Представники Асоціації 

забезпечують відвідування школи 

своїми представниками під час їх 

перебування в Україні для 

проведення зустрічей з учнями. 

Організовані зустрічі: 

Пьєр Картіє – вчитель музичного виховання 

Жерар Фортен – вчитель інформатики 

Колет Бертьє – вчитель французької мови 

 

Посольство Франції в Україні 

 

№ 

п.п 

Навчальний 

заклад 

Напрямки роботи Спільні заходи 

1 Спеціалізована  

школа  І-ІІІ 

ступенів з 

поглибленим 

вивченням 

французької 

мови № 110  

імені 

Участь вчителів на семінарах, 

конференціях, організованих 

посольством, 

відвідування учнями заходів, шо проводяться у Французькому культурному 

центрі при посольстві Франції. 



К.Гапоненка 

міста Києва  

 

 

Всеукраїнська благодійна організація «Серце віддаю дітям» та німецька благодійна організація «Допомога дітям Чорнобиля» 

 

№ 

п.п 

Навчальний 

заклад 

Напрямки роботи Спільні заходи 

1 Спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів з 

поглибленим 

вивченням 

іноземних мов 

№ 112 імені 

Т.Г.Шевченка 

міста Києва 

Освітній напрямок (навчання  та 

відпочинок дітей школи, які 

вивчають німецьку мову у 

загальноосвітніх та 

спеціалізованих школах 

Німеччини 

 

 

Ресурсний центр для вчителів англійської мови при Посольстві США в Україні 

 

 

№ 

п.п 

Навчальний 

заклад 

Напрямки роботи Спільні заходи 

1 Спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів з 

поглибленим 

вивченням 

іноземних мов 

№ 112 імені 

Т.Г.Шевченка 

міста Києва 

 

Освітні програми та 

сертифікаційні семінари для 

вчителів англійської мови. 

Навчальні ресурси та бібліотека 

центру для вчителів та учнів 

школи 

Троє вчителів англійської мови відвідали семінари за новітніми методиками 

опрацювання різних видів мовленнєвої діяльності, 9 вчителів брали участь у 

вебінарах. 7 учнів  школи відвідують «Англійський клуб» 

 

Французький інститут  в Україні   

 

№ Навчальний Напрямки роботи Спільні заходи 



п.п заклад 

 

1 Спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів з 

поглибленим 

вивченням 

іноземних мов 

№ 112 імені 

Т.Г.Шевченка 

міста Києва 

 

 

Методика навчання французькій 

мові.  Культурологічні заходи та 

програми Посольства Франції в 

Україні та ФКЦ 

Методичні семінари для вчителів французької мови та учнів, які бажають 

отримати міжнародний сертифікат з мови DELF-DALF 

 (13 учнів 4 класів в травні 2014 року отримали сертифікати А1, 9 учнів 5-6 

класів отримали сертифікати А1+ ,  6 учнів 7-х класів – сертифікат А2, 5 учнів 

8-9 класів – сертифікат В1, 2 учнів 11 класів отримали сертифікат В2 ). 

З 15 по 19 грудня 2014 року 24 учні 5-7 класів брали участь в тестах на 

отримання сертифікатів  рівнів А1.1, А1.2., А2.1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Британська Рада в Україні 

 

 

№ 

п.п 

Навчальний 

заклад 

 

Напрямки роботи Спільні заходи 

1 Спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів з 

поглибленим 

вивченням 

іноземних мов 

№ 112 імені 

Т.Г.Шевченка 

міста Києва 

 

Ресурси самоосвіти для вчителів 

та учнів школи. Сертифікація 

IELTS 

Користування вчителями та учнями школи навчальними ресурсами та 

бібліотекою БР.  

Участь вчителів англійської мови у методичних вебінарах British Council 

(Боримський В.Є., Ганоль О.В., Мельник Л.В.,  Горай А.В.)  

 

 

 

 



Видавничий Дім «Express Publishing” 

  

 

№ 

п.п 

Навчальний 

заклад 

 

Напрямки роботи Спільні заходи 

1 Спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів з 

поглибленим 

вивченням 

іноземних мов 

№ 112 імені 

Т.Г.Шевченка 

міста Києва 

Методика навчання англійській та 

німецькій  мовам.   

Методичні семінари для вчителів англійської мови за новітніми методиками та 

сучасними автентичними підручниками. 

                                                   

 

Видавничий Дім ”Hueber” 

 

№ 

п.п 

Навчальний 

заклад 

Напрямки роботи Спільні заходи 

1 Спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів з 

поглибленим 

вивченням 

іноземних мов 

№ 112 імені 

Т.Г.Шевченка 

міста Києва 

Методика навчання німецькій  

мові.   

Методичні семінари для вчителів німецької мови за новітніми методиками та 

сучасними автентичними підручниками 

 

Видавничий Дім ”Cle` International” 

 

№ 

п.п 

Навчальний 

заклад 

Напрямки роботи Спільні заходи 

1 Спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів з 

Методика навчання французькій  

мові.   

Методичні семінари для вчителів французької мови за новітніми методиками та 

сучасними автентичними підручниками 



поглибленим 

вивченням 

іноземних мов 

№ 112 імені 

Т.Г.Шевченка 

міста Києва 

 

Італійська асоціація «Дружі без кордонів»(місто Верона, Італія) 

 

№ 

п.п 

Навчальний 

заклад 

Напрямки роботи Спільні заходи 

1 Спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів з 

поглибленим 

вивченням 

англійської та 

італійської мов 

№ 130 імені 

Данте Аліг’єрі 

міста Києва 

Літня школа з практики 

італійської мови 

з 8 по 20 липня 2014 року організовано виїзд учнів сш № 130 у кількості  11 осіб 

до м.Верона (Італія) на відпочинок, навчання та з метою практики італійської 

мови.  

Італійська асоціація «CeSMa»(місто Рим, Італія) 

 

№ 

п.п 

Навчальний 

заклад 

Напрямки роботи Спільні заходи 

1 Спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів з 

поглибленим 

вивченням 

англійської та 

італійської мов 

№ 130 імені 

Данте Аліг’єрі 

міста Києва 

Міжнародна конференція  з 15 по 22 листопада 2014 року організовано виїзд учнів сш № 130 у кількості  5 

осіб до м.Рим (Італія) для участі у міжнародній конференції з тем: «Молодь 

проти наркотиків», «Роль волантерства в соціальному та політичному житті 

країни - Італії та України» .  

 

Громадська організація «UTI Travel & Education» 



 

№ 

п.п 

Навчальний 

заклад 

 

Напрямки роботи Спільні заходи 

1 Спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів з 

поглибленим 

вивченням 

англійської 

мови № 165 

міста Києва 

 

Культурно-просвітницька та 

наукова робота 

 

Конкурс «English Opens the World» (5-11 кл.) 

 

 

YMCA Україна 

 

№ 

п.п 

Навчальний 

заклад 

 

Напрямки роботи Спільні заходи 

1 Ліцей № 227 

імені 

М.М.Громова 

міста Києва 

- Профілактика шкідливих звичок; 

- Пропаганда здорового способу 

життя; 

- Волонтерський рух; 

- Охорона навколишнього 

середовища. 

- Спілкування з дитячими 

колективами в Японії, Канаді 

(листування) 

 

Листування із однолітками з Канади (в рамках роботи евроклубу); 

Обмін вітальними листівками до Різдва з  однолітками з Токіо; 

Лекції щодо здорового способу життя. 

 

 

Всеукраїнська молодіжна громадська організація «АЙСЕК в Україні» 

 

№ 

п.п 

Навчальний 

заклад 

 

Напрямки роботи Спільні заходи 



1 Спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів з 

поглибленим 

вивченням 

французької 

мови № 269 

міста Києва 

Розвиток лідерства серед 

українських школярів шляхом 

можливості спілкування зі 

студентами з різних країн; 

отримання знань про лідерство, 

молодіжне самоврядування в 

інших країнах, культурну освіту з 

метою розширення кругозору  

школярів та покращення їх 

англійської мови. 

 

 

Тренінги, підготовка презентацій, створення спільних мистецьких проектів, 

проведення воркшопів (навчальні заняття, на яких учасники отримують знання 

самостійно), проведення спортивних змагань, екскурсій по місту Києву, флеш-

мобів. 

 

Французький культурний центр 

 

№ 

п.п 

Навчальний 

заклад 

Напрямки роботи Спільні заходи 

1 Спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів з 

поглибленим 

вивченням 

французької 

мови № 269 

міста Києва 

Удосконалення фахового рівня 

вчителів французької  

мови;  використання в роботі 

методичних посібників, аудіо- 

відеоматеріалів; 

ознайомлення учнів з культурною 

спадщиною Франції;  

удосконалення навичок володіння 

французькою мовою  учнями 

школи 

Зустрічі носіїв французької мови з вчителями та учнями  школи; 

перегляд відеофільмів французькою мовою; проведення відкритих уроків 

вчителями школи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Співпраця з українською діаспорою 

 

№ 

п.п 

 

Держава 

 

Громадська 

організація, 

навчальний заклад 

української діаспори 

Навчальний заклад району  

Напрямки співпраці 

1 Білорусь Українська 

берестейщина 

Медична гімназія  

№ 33міста Києва 

листування 

2 Туреччина Ліцей 

ім.Т.Г.Шевченка 

м. Стамбул 

Спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови  

№ 85 міста Києва 

Листування, обмін подарунками 

3 США, Чикаго  Український інститут 

модерного мистецтва 

(Чікаго, США) 

Спеціалізована  школа  І-ІІІ 

ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови  

№ 92 ім. Івана  Франка міста 

Києва 

Обмін культурним та мистецьким досвідом. 

Виставка дитячих малюнків 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Участь у міжнародних проектах 

 

 

№ 

п.п 

Міжнародний  

проект, міжнародна 

програма 

Навчальний заклад, 

який бере участь  у 

міжнародному 

проекті, програмі (в 

т.ч. ЮНЕСКО) 

Мета проекту, програми Заходи, щодо реалізації проекту, програми 

1 «Україна – Італія: 

культурні діалоги 

без кордонів» 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів 

з поглибленим 

вивченням 

англійської мови  

№ 44  міста Києва 

 

Розвиток побратимства шляхом 

використання дистанційних 

методів. Обмін інформацією в 

галузі сучасних методів 

викладання шкільних дисциплін. 

Он-лайн листування між учнями двох 

навчальних закладів на теми: «Запитай свого друга 

як ти провів літні канікули», «Для чого ми 

вивчаємо іноземні мові», «Традиції твоєї країни», 

он-лайн зустріч на тему: «Італійсько-українські 

традиції в розрізі сучасності». 

2 «Україна-Польща: 

культурні діалоги 

без кордонів» 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів 

з поглибленим 

вивченням 

англійської мови  

№ 44  міста Києва 

 

Організація взаємного вивчення 

мов, історії, літератури, культури і 

традицій обох держав. 

Впровадження сучасних освітніх 

програм, проектів, інноваційних 

методик викладання. 

Скайп конференція на тему: «Братерство 

слов’янських держав у вимірі сучасності», обмін 

учнями. 

 

3 Бродницький 

артистичний табір  

(Польща , м. 

Бродница)  

 

Гімназія № 59  

імені О.М.Бойченка 

міста Києва 

Розвиток творчих здібностей 

дітей,  

літнє оздоровлення, 

обмін досвідом 

Участь зразкового художнього колективу 

естрадно-циркової студії «Арлекіно» у 

Бродницькому артистичному таборі  (Польща , м. 

Бродніца) з 11.07 по 11.08.2014 

 

4 Міжнародна Гімназія № 59  Організація інтелектуального На запрошення Міністерств освіти Республіки 



науково-практична 

конференція «Наука 

і молодь « 

(Білорусь, м. 

Мінськ) 

 

 

імені О.М.Бойченка 

міста Києва 

спілкування учнів, які займаються 

дослідницькою роботою; 

стимулювання наукової та 

проектної діяльності учнів; 

зміцнення зв’язків між сучасною 

академічною наукою, вищою і 

середньою школами. 

Білорусь учні 11-А класу гімназії Янішевський 

Любомир та Потравна Діана у складі команди 

Київської Малої академії наук учнівської молоді з 

3 по 7 листопада 2014 року брали участь у 

Міжнародній науково-практичній конференції 

«Наука і молодь» 

 Янішевський Л. представив власний 

дослідницький проект на тему: «Особливості виду 

Амофіла звичайна» 

5 ХІІІ Міжнародний 

фестиваль мов та 

культур 

Гімназія № 59  

імені О.М.Бойченка 

міста Києва 

Виявлення творчо обдарованих 

учнів; налагодження співпраці між 

Україною та Польщею 

16 гімназистів - лауреати ХІІІ Міжнародного 

фестивалю мов та культур у номінаціях: «Турецька 

пісня», «Турецький вірш», «Українська пісня», 

«Малюнок» 

6 ПАШ ЮНЕСКО Спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів 

з поглибленим 

вивченням 

англійської мови № 

85 міста Києва 

Виховання дітей і молоді в дусі 

миру, демократії, прав людини, 

толерантності і взаєморозуміння 

між народами, на шляху реального 

співробітництва і 

взаємозбагачення культур, 

збереження історичної пам'яті 

власного народу і людства в 

цілому, особистої причетності до 

розв'язання світових проблем 

через партнерство в системі 

Організації Об'єднаних Націй. 

 

7 
«Світ без кордонів» 

(Представництво 

міжнародної 

молодіжної 

організації AIESEC) 

Спеціалізована  

школа  І-ІІІ ступенів 

з поглибленим 

вивченням 

англійської мови  

№ 92 ім. Івана  

Франка міста Києва 

Вивчення культури та традицій 

європейських країн 

Протягом 2 тижнів жовтня  2014 року 

представники міжнародної молодіжної організації 

AIESEC  робили тематичні презентації для учнів  

10-х та 11-х класів, відповідали на питання про 

культуру та традиції своїх країн та проводили 

тренінги, на яких навчали школярів особливостям 

публічного мовлення. 

8 Співпраця в 

рамках проекту 

«Реформа 

охорони здоров’я 

та профілактика 

Спеціалізована  

школа  І-ІІІ ступенів 

з поглибленим 

вивченням 

англійської мови  

Поглиблення знань з питання 

профілактики ВІЛ/СНІДу та 

туберкульозу. 

Спортивні змагання. 

Перегляд відеофільмів.  

Перегляд презентацій з профілактики ВІЛ/СНІДу 

та туберкульозу. 



ВІЛ/СНІДу – 

Футбольний 

компонент» з 

німецьким 

товариством 

міжнародного 

співробітництва 

(GIZ) ГмбХ в 

особі Керівника  

Програми з 

профілактики 

ВІЛ/СНІДу в 

Україні Мартіна 

Каде (Martin 

Kade). 

 

№ 92 ім. Івана  

Франка міста Києва 

9 

Подорож до Польщі 

Спеціалізована  

школа  І-ІІІ ступенів 

з поглибленим 

вивченням 

англійської мови  

№ 92 ім. Івана  

Франка міста Києва 

з 21 по 31 серпня 2014 рр. група 

учнів спеціалізованої школи № 92  

за запрошенням від 

FUNDACIONE AVE перебувала у 

м. Варшава Республіки Польща. 

Мета  проекту – вивчення  

культури та традицій республіки 

Польща  

1. Відвідали декілька громадських організацій, які 

займаються благодійною роботою. 

2. Відвідали учнівські та молодіжні організації, 

ознайомилися з їх роботою в Польщі. 

3. Для учнів були проведені майстер-класи з 

журналістики за участю польських журналістів. 

4. За участю польських журналістів відзняли 

відеоролики про легенди м. Варшава. 

5. Відвідано декілька музеїв.  

6. Було проведено майстер-клас з катання на 

байдарках на р. Стали учасниками екологічної 

акції з очищення річки. 

10 Світ без кордонів 

(AIESEC in Ukraine) 

 Cвіт без кордонів” 

– національна 

соціальна освітня 

програма для 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів 

з поглибленим 

вивченням 

іноземних мов  

№ 112 імені 

Т.Г.Шевченка міста 

Подолати культурні стереотипи 

серед школярів та виховати 

покоління толерантних  підлітків 

до представників інших країн, 

культур та віросповідань. 

Підвищити рівень володіння 

Проект реалізовувався  протягом січня-березня 

2014 року (12 семінарів та «круглий стіл») 

Тема проекту «Охорона довкілля та переробка 

вторинної сировини» 

Світовий досвід охорони довкілля, необхідність та 

можливості охорони довкілля з точки зору держави 

та індивідуума. 



розвитку дітей, 

націлена на 

розвиток лідерства 

серед українських 

школярів через 

спілкування зі 

студентами з різних 

країн, надання їм 

платформи для 

прийняття рішень 

про майбутнє і 

допомоги в 

ідентифікації 

цінностей, сильних і 

слабких сторін, 

особистих та 

професійних цілей. 

 

Києва англійською мовою серед 

школярів та подолати мовний 

бар’єр. 

Розвиток навичок та здібностей, 

корисних у подальшому житті. 

Допомогти школярам зрозуміти 

свої життєві цінності та як обрати 

майбутній професійний шлях 

відповідно до них 

Мотивування школярів до 

подальшого особистого розвитку. 

 

Переробка вторинної сировини - можливості для 

промисловості, вигоди для кожної людини 

11 Програма 

Президента «Діти 

України», «Здоров’я 

нації», спільних 

наказів МОЗ та 

МОН України «Про 

прилучення до 

міжнародного 

проекту 

Європейська 

мережа шкіл 

сприяння здоров’ю» 

 

Школа І – ІІІ 

ступенів № 151 

міста Києва  

Співпраця з метою оздоровлення 

дітей Голосіївського району міста 

Києва 

Школа -  проводить підготовчу роботу серед 

батьків та дітей молодших класів щодо денного 

стаціонару в санаторії «Озерний», забезпечує дітей 

необхідною медичною документацією; 

Санаторій – проводить обстеження та лікування 

дітей, забезпечує дітей дієтичним харчуванням, 

забезпечує культурно-масову та спортивну 

програму. 

12 Структурними 

складовими роботи 

школи, як 

асоційованої школи 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів 

з поглибленим 

вивченням 

Популяризація цілей та принципів 

ООН, дослідження різних аспектів 

світових проблем і шляхів їх 

розв'язання; пов'язаний з 

- Участь у ІІ Київській конференції 

асоційованих шкіл ЮНЕСКО приурочена 

до 200-річчя від Дня народження Тараса 

Шевченка (18 березня 2014 року на базі 



ЮНЕСКО  -  є 

проектні програми. 

Наша школа працює 

в проектах за 

темами «Людина і 

довкілля» та «Інші 

країни та 

культури» 

англійської мови № 

165  міста Києва 

вивченням демократичних 

традицій у розвинутих країнах 

світу, ділового етикету, основ 

міжнародних відносин; вивчення  

історії, культури, національних 

звичаїв народів світу; сприяє 

пропаганді серед зарубіжних 

ровесників української мови, 

історії рідного краю, національної 

культури і традицій; включає 

дослідження взаємовпливу 

екологічних глобальних і 

локальних катастроф, стану 

довкілля; пошук шляхів 

поліпшення екологічної ситуації 

на особистому, місцевому, 

національному рівнях (охорона 

водних ресурсів, збереження лісів, 

вплив науки на майбутнє людини); 

спрямований на охорону й 

збереження національних 

багатств, пропаганду здорового 

способу життя; активізація 

встановлення й розвитку 

партнерських зв'язків між учнями 

навчальних закладів різних 

держав, дитячими та молодіжними 

організаціями для об'єднання 

миротворчих зусиль 

Університету «КРОК») 

- Участь у VII Всеукраїнській екологічній 

конференції  «Зелене майбутнє планети: від 

конкретного рішення до глобального 

мислення» 

(квітень 2014 року) 

- Національний проект «Всесвітня спадщина 

ЮНЕСКО в руках молоді: знати, зберігати, 

діяти»; 

- Участь у ІІ етапі проекту «Відеоролик на 

роликах» «Сім невідомих чудес Києва»; 

- Участь у конференції учнів АШ ЮНЕСКО 

на тему «Ековідповідальність: складні 

питання – прості рішення» та захист 

проектів. 

- Участь у ІІІ міській науковій практичній 

конференції асоційованих шкіл ЮНЕСКО 

м.Києва «Філософські основи духовних 

цінностей як істина миру. Толерантність як 

внутрішній ресурс особистості та 

суспільства»; 

- Участь у XVI Всеукраїнській конференції 

учнів асоційованих шкіл ЮНЕСКО 

«Модель ідеального суспільства за 

Шевченком: освітні ініціативи ЮНЕСКО 

задля гармонізації відносин у 

полікультурному світі відповідно до 

принципів «Нового гуманізму» 

 

13 Міжнародний 

Проект 

Асоційованих шкіл 

ЮНЕСКО «Діалог 

культур» 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів 

з поглибленим 

вивченням 

англійської мови № 

165  міста Києва 

Ознайомленні учнів, молоді з 

особливостями культури країн, 

сприяння формуванню 

особистості на засадах 

толерантності, інтернаціоналізму, 

взаємоповаги до інших культур та 

народів 

 

Проект Асоційованих шкіл ЮНЕСКО«Діалог 

культур: країни Азії».В рамках проекту 

представляли Японію: вивчали традиції, культуру 

країни. Знайомилися з культурною спадщиною 

ЮНЕСКО в Японії.  Учні та вчителі, учасники 

проекту,  зустрічалися з представниками 

Посольства Японії в Україні,  нагороджені 

грамотами та подяками. 



 

 

14 Проект «Діалог 

держав: партнерство 

в освіті» 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів 

з поглибленим 

вивченням 

англійської мови № 

165  міста Києва 

Розвиток партнерських стосунків 

між навчальними закладами міста 

Києва та інших держав, підготовка 

учнівської молоді до успішної 

самореалізації в умовах 

європейської інтеграції та світової 

глобалізації, активізації їх 

пізнавальної діяльності до 

вивчення історії, культури, 

побуту, звичаїв та традицій 

держав світу. 

20 березня 2014 року в приміщенні Київського 

Палацу дітей та юнацтва відбувся ХІ 

загальноміський конкурс-фестиваль «Діалог 

держав: партнерство в освіті», приурочений до 

200-річчя від Дня народження Тараса Шевченка, 

під гаслом «Шевченко генієм піднявся над 

світами». 

Команда школи представляла Великобританію. 

Результат: нагороджена Дипломом за номінацією 

«Творчі здібності» та стала Лауреатом міського 

фестивалю. Учні нагороджені призами 

15 Міжнародний 

проект «Юні посли 

миру» 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів 

з поглибленим 

вивченням 

англійської мови № 

165  міста Києва 

Усвідомлення єдиного братерства 

через культурний обмін. 

Виховання молоді, яка стане 

Послами миру та лідерами в 

майбутньому 

- Участь у конференціях в Україні; 

- Участь у всеукраїнських конкурсах; 

- Цікаві екскурсії та заняття; 

- Телемости з однолітками або миротворцями 

з інших країн; 

- Зустрічі з відомими людьми, які досягли в 

своєму житті успіху; 

- Зустрічі з іноземними волонтерами, участь 

у спільних проектах. 

16 Проект «Ми 

рухаємо Європу» з 

власним 

відеопроектом «Від 

школи до школи. 

Схід-Захід-Схід» (за 

ініціативи 

Міністерства 

Федеративної землі 

Нордрейн-

Вестфален 

(Німеччина) 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів 

з поглибленим 

вивченням 

іноземних мов  

№ 220 міста Києва 

Ознайомлення з культурою та 

традиціями; удосконалення 

комунікативних вмінь з німецької 

мови 

Створення відеоматеріалів за темою 

«Європа і Україна. Історичний аспект» Учні 

школи були відзначені дипломами 

учасників (9 учнів 10 класу і керівник 

команди Грищенко В.В.)  

 



17 Проект для вчителів 

німецької мови в 

рамках угоди між 

Департаментом 

освіти і науки міста 

Києва та 

Департаментом 

міста Мюнхена 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів 

з поглибленим 

вивченням 

іноземних мов  

№ 220 міста Києва 

Обмін досвідом в галузі 

інноваційних педагогічних 

технологій та стажування вчителів 

німецької мови 

Стажування вчителя німецької мови Будко 

І.П. 

18 Районний етап IХ 

Міжнародного 

фестивалю – 

конкурсу дитячо – 

юнацької 

журналістики  

« Прес – весна на 

Дніпрових схилах» 

Спеціалізована 

школа  I-III ступенів  

з поглибленим 

вивченням 

української мови та 

літератури № 260 

міста Києва 

 

Виховання в юних журналістів 

громадської позиції, лідерських 

якостей та творчої активності 

14.02.14  

Учні 8-11 класів. 

Подяка за участь 

19 Міжнародний  

математичний 

конкурс «Кенгуру» 

Спеціалізована 

школа  I-III ступенів  

з поглибленим 

вивченням 

української мови та 

літератури № 260 

міста Києва 

 

Зацікавлення дітей математикою 

та  об єднання навколо вирішення 

спільних проблем вчителів 

України та інших країн 

15.03.2014 

15.10.2014 

 Учні 1-5 класів 

Сертифікати за  участь та призові місця -42 

20 Міжнародний 

природничий 

інтерактивний 

конкурс «Колосок» 

Спеціалізована 

школа  I-III ступенів  

з поглибленим 

вивченням 

української мови та 

літератури № 260 

міста Києва 

 

Популяризація природничих знань 2013-2014 

 Учні 1-5 класів 

Сертифікати за участь. 

Срібні та золоті колоски-39. 

 

21 Міжнародний 

конкурс з 

інформатики 

«Бобер» 

Спеціалізована 

школа  I-III ступенів  

з поглибленим 

вивченням 

української мови та 

Популяризація та поглиблення 

знань з інформатики серед учнів, 

поширення та впровадження 

національних освітніх технологій 

за кордоном, аналіз та 

04.2014  

Учні 1-11 класів 

Призові місця - 6 



літератури № 260 

міста Києва 

 

запровадження прогресивних 

освітніх зарубіжних технологій в 

Україні 

 

22 Всесвітня освітня 

кампанія «Голуб 

миру» в Україні під 

гаслом «Право 

народів на мир» 

Спеціалізована 

школа  I-III ступенів  

з поглибленим 

вивченням 

української мови та 

літератури № 260 

міста Києва 

 

З метою відзначення 

Міжнародного дня миру під 

егідою представництва Організації  

Об "єднаних націй в Україні 

1.Уроки пропаганди миру та толерантності  ( 3,9 

класи). 

2.Створення масової формації у формі голубів 

миру: 

- фото звіт 1-4 класи; 

- виготовлення голубів миру з природних 

матеріалів та передача їх в зону АТО 

військовослужбовцям. 

 

23 Соціальний освітній 

проект «Світ без 

кордонів» 

Спеціалізована 

школа  I-III ступенів  

з поглибленим 

вивченням 

французької мови № 

269 міста Києва 

 

Розвиток лідерства серед 

українських школярів шляхом 

можливості спілкування зі 

студентами з різних країн; 

отримання знань про лідерство, 

молодіжне самоврядування в 

інших країнах, культурну освіту з 

метою розширення кругозору  

школярів та покращення їх 

англійської мови. 

Проведення тренінгів, підготовка презентацій, 

створення спільних мистецьких проектів, 

проведення воркшопів (навчальні заняття, на яких 

учасники отримують знання самостійно), 

проведення спортивних змагань, екскурсій по 

місту Києву, флеш-мобів. 

24 Молодіжний центр 

розвитку та 

відпочинку 

«Простір 

можливостей» 

(Франція, 

Антлантичний 

океан) 

Спеціалізована 

школа  I-III ступенів  

з поглибленим 

вивченням 

французької мови № 

269 міста Києва 

 

Відпочинок та культурне дозвілля 

дітей і молоді віком 7–17 років в 

творчому та професійному колі. 

Спілкування французькою та 

англійською мовою, а також мовні 

курси. Тижні та фестивалі театру, 

танцю, музики, скульптури, поезії, 

фотографії, гумору. 

 

Проведення зустрічей з організаторами проекту, 

презентація проекту, підготовка учнів до участі у 

проекті.  

 

 

 

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 Дні культури Куби в Україні Спеціалізована школа  

І – ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови № 15 

міста Києва 

Жовтень – Листопад  

2014 року 

Учні школи та пед. колектив  

2 Фестиваль національних 

культур країн ЄС 

Медична гімназія № 33 міста Києва Квітень 2014 Учні гімназії 

3 Шкільний етап 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Гагарінські читання» 

Школа І-ІІІ ступенів  

№ 36 імені С.П.Корольова 

21 січня 2014 Учнів 7-11 класів 

4 Круглий стіл – зустріч з 

льотчиком-космонавтом 

Російської Федерації, 

командиром загону 

космонавтів Росії, 

представником першої в 

світі династії космонавтів 

Волковим Сергієм 

Олександровичем 

Школа І-ІІІ ступенів  

№ 36 імені С.П.Корольова 

10 жовтня 2014 Учні 7-11 класів 

5 Свято рідної мови 

(фестиваль учнівської 

творчості) 

Школа І-ІІІ ступенів №37 міста Києва  21 лютого 2014 року Учні школи І-ІІІ ступенів № 37 

міста Києва; учні арабської школи;  

6 Міжнародний День Землі 

- спільний трудовий десант 

по благоустрою  території 

школи 

-  конкурс плакатів 

«Збережи природу рідного 

краю». 

 

Школа І-ІІІ ступенів  

№ 37 міста Києва 

22.04.2014 Учні школи І-ІІІ ступенів № 37 

міста Києва; 

учні арабської школи;  

7 Всесвітній День матері 

Свято «Найдорожча в світі» 

Школа І-ІІІ ступенів  

№ 37 міста Києва 

13.05.2014 Учні початкових класів школи І-ІІІ 

ступенів № 37 міста Києва; учні 

арабської школи; 



8 Міжнародний конкурс 

знавців української мови 

ім.Петра Яцика 

Школа І-ІІІ ступенів  

№ 37 міста Києва 

12.11.2014 Учні 2-11 класів школи І-ІІІ 

ступенів № 37 міста Києва;   

9 Міжнародний день права 

Круглий стіл для вчителів 

«Виховання дитини в 

умовах свободи та гідності» 

Школа І-ІІІ ступенів  

№ 37 міста Києва; 

10.12.2014 Педагогічний колектив школи І-ІІІ 

ступенів № 37 міста Києва; 

10 Фестиваль «Подорожуємо 

країнами Європи» (Україна, 

Німеччина, Італія, 

Великобританія), 

присвячений дням 

національної єдності країн 

Європи. 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням англійської 

мови № 44  міста Києва 

23.10. 

2014 року 

Учні, батьки, вчителі та гості школи 

11 Акція «Голуб Миру», 

присвячена Міжнародному 

дню миру, ініційована 

Інформаційним центром 

ООН в Україні 

 

Гімназія № 59  

імені О.М.Бойченка 

міста Києва 

19.09. 2014 року Участь у акції взяло 162 гімназисти. 

 

  

 

 

12 Всесвітня екологічна акція 

«Година Землі». 

 

Гімназія № 59  

імені О.М.Бойченка 

міста Києва 

29.03.2014р Листи-звернення  на підтримку 

даної акції від п’ятикласників 

гімназії до своїх однолітків у 

школах-партнерах: Українському 

ліцеї № 5 ім. М. Коцюбинського 

(Молдова, м. Кишенів); гімназії 

Альтенхольц (Німеччина, 

м.Альтенхольц),   ліцею  Guner Akin 

Lisesi   (Туреччина,  м. Стамбула) 

 

13 Міжнародний день 

грамотності (писемності) 

Написання диктантів, 

оформлення інформаційних 

стендів 

 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням англійської 

мови № 85 міста Києва 

9 .09. 2014  

 

Учні школи 

14 День фізичної культури і Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 8.09.2014 Учні школи 



спорту Участь команди 

школи в районних 

спортивних заходах,  участь 

учнів в шкільних 

спортивних заходах 

 

 

поглибленим вивченням англійської 

мови № 85 міста Києва 

15 Міжнародний день миру: 

- Проведення Конгресу юних 

послів миру 

Конкурс малюнків на 

асфальті для учнів 1-4 

класів, конкурс плакатів для 

старшокласників 

 

 

Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови № 85 

міста Києва 

22.09.2014  Учні школи 

16 - Міжнародний день шкільних 

бібліотек Проведення 

бібліотечних уроків, свята 

«книга-твій друг» для учнів 

4 класів; 

- відвідування:  Національної 

бібліотеки України імені 

В.І.Вернадського; 

- бібліотеки імені Наталі 

Забіли для дітей; 

- державного закладу 

«Державна 

бібліотека України 

для юнацтва» 

 

Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови № 85 

міста Києва 

01.10.2014  

 

 

Учні школи 

17 Міжнародний день музики 

:Відвідування філармонії, 

свято музики у школі –урок-

концерт учнів 1-4 класів  

 

 

Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови № 85 

міста Києва 

01.10.2014  

 

 

Учні школи 



 

18 Міжнародний день людей 

похилого віку Привітання 

ветеранів праці 

 

Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови № 85 

міста Києва 

01.10.2014  

 

Учні школи 

19 Всесвітній день вчителів 

Святковий концерт для 

вчителів, привітання 

вчителів - пенсіонерів, які 

працювали в даній школі, 

привітання вчителів шкіл-

партнерів 

 

Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови № 85 

міста Києва 

03.10.2014  

 

Учні школи 

20 Тиждень екологічного 

споживача у рамках 

відзначення Міжнародного 

дня продовольства 

 

Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови № 85 

міста Києва 

06.10.-10.10.2014 Учні школи 

21 День Організації Об’єднаних 

Націй  

Єдиний урок до дня ООН та 

ЮНЕСКО, оформлення 

інформаційних стендів. 

 

Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови № 85 

міста Києва 

24.10.2014 Учні школи 

22 Всесвітній день дітей 

Написання листів дітям 

Луганської області,  

Збір подарунків для дітей 

шкіл Луганська 

 

Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови № 85 

міста Києва 

20 .11.2014 Учні школи 

23 Міжнародний день 

толерантності  

Фестиваль «Сонячні барви» 

 

Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови № 85 

міста Києва 

23.12.2014 Учні школи 



24 Всесвітній День боротьби зі 

СНІДом Участь у конкурсі 

агітбригад «Молодь за 

здоровий спосіб життя», 

проведення виховних годин, 

написання диктанту на дану 

тему з учнями старших 

класів. оформлення 

інформаційних стендів 

Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови № 85 

міста Києва 

01.12.2014 Учні школи 

25 День інвалідів: Уроки 

доброти, проведення акції 

«Ангели поруч» 

 

Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови № 85 

міста Києва 

03.12.2014 Учні школи 

26 День волонтерів.  

Відвідування бійців АТО в 

госпіталі Прикордонних 

військ України, 

Написання листів для бійців 

АТО та дітям Луганської 

області 

Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови № 85 

міста Києва 

05.12.2014 Учні школи 

27 День прав людини 

Тиждень права, єдиний урок 

прав людини 

 

Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови № 85 

міста Києва 

10.12.2014 Учні школи 

28 День рідної мови. Свято 

рідної мови, в якому беруть 

участь  учні різних 

національностей, що 

навчаються у школі 

Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови № 85 

міста Києва 

21.02.2014 Учні школи 

29 Міжнародний жіночий 

день:Святковий концерт для 

вчителів та технічних 

працівників школи, 

привітання колег шкіл-

партнерів 

 

Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови № 85 

міста Києва 

8.03.2014 Учні школи 

30 200-річчя з дня народження Спеціалізована школа  Березень 2014 Учні школи 

http://www.un.org/ru/events/womensday/
http://www.un.org/ru/events/womensday/


Т.Г.Шевченка 

Участь у ІІ загальноміській 

конференції асоційованих 

шкіл ЮНЕСКО міста Києва; 

Відеоконференція зі 

школами – партнерами 

Вірменії Росії, Білорусії 

 

І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови № 85 

міста Києва 

31 Всесвітній день поезії  
Читання віршів Т.Шевченка 

мовами національних 

меншин 

Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови № 85 

міста Києва 

21.03.2014 Учні школи 

32 Міжнародний день театру 

Відвідування театрів Києва 

 

Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови № 85 

міста Києва 

27.03.2014 

 

Учні школи 

33 Всесвітній день води: 

Відвідування водно-

інформаційного 

центру(Музею води), 

оформлення виставки 

стіннівок, засідання 

волонтерського загону 

«Авіаль» з обговорення 

екологічних проблем 

використання водних  

ресурсів, випуск шкільної 

радіогазети про проект 

«Малим річкам-велику 

воду» 

 

Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови № 85 

міста Києва 

22.03.2014 Учні школи 

34 Міжнародний день дитячої 

книги 

Виставка книг у шкільній 

бібліотеці,  

бібліотечні уроки, 

вікторини та конкурси на 

Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови № 85 

міста Києва 

02.04.2014 Учні школи 

http://www.un.org/ru/events/poetryday/


кращих  знавців 

літературних творів, акція 

«Подаруй книзі нове життя» 

 

35 День здоров`я :Участь 

команди школи у конкурсі 

«Молодь обирає здоровий 

спосіб життя», шкільні та 

районні змагання з різних 

видів спорту. 

 

Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови № 85 

міста Києва 

07.04.2014 Учні школи 

36 Міжнародний день польоту 

людини в космос: 

Відвідування лекцій у 

планетарії, музею 

космонавтики в сш № 36, 

проведення бесід до Дня 

космосу 

 

Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови № 85 

міста Києва 

12.04.2014 Учні школи 

37 Всесвітній день Землі: 

Проведення акції «Година 

землі», участь в 

екологічному десанті 

 

Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови № 85 

міста Києва 

22.04.2014   Учні школи 

38 День довкілля 

Акція « Чисте місто» 

 

Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови № 85 

міста Києва 

17.04.2014 Учні школи 

39 Вшанування пам’яті 

трагедії на ЧАЕС 

Виховні години, радіогазета 

 

Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови № 85 

міста Києва 

26.04.2014 Учні школи 

40  День мігруючих птахів: 

Акція «Птахи прилетіли»,  

розвішування будиночків 

для птахів біля школи та у 

Голосіївському лісі 

Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови № 85 

міста Києва 

07.05.2014 Учні школи 

http://www.who.int/world-health-day/ru/index.html
http://www.un.org/ru/events/humanspaceflightday/
http://www.un.org/ru/events/humanspaceflightday/
http://www.worldmigratorybirdday.org/


41 Дні пам'яті і примирення, 

присвячені пам'яті жертв 

другої світової війни: 

Покладання гірлянди у 

парку Слави, до пам’ятника 

воїнам –автомобілістам та 

на території кондитерської 

фабрики «Рошен», участь у 

автопробігу, присвяченому 

Дню Перемоги, засідання 

шкільного клубу «Пам’ять», 

проведення параду строю та 

пісні для учнів 2-7 класів та 

зустрічі з ветеранами війни, 

привітання зі святом шкіл-

партнерів асоціації шкіл 

міст-героїв СНД, членів 

Всеукраїнської ради 

ветеранів; Ради ветеранів 

війни та праці 

Голосіївського району м. 

Києва; Міждержавної 

спілки «За дружбу міст-

героїв країн СНД»; Ради 

воїнських організації 

України; Української Ради 

ветеранів Афганістану 

(воїнів–інтернаціоналістів); 

Київської спілки 

прикордонних військ 

«Кордон». 

Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови № 85 

міста Києва 

08–09.05.2014 Учні школи 

42 Міжнародний день сім`ї : 

Родинні екскурсії вихідного 

дня по місту, проведення 

спортивних заходів «Тато, 

мама, я-спортивна сім’я. 

Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови № 85 

міста Києва 

15.05.2014 Учні школи 

43 Міжнародний день музею Спеціалізована школа  18.05.2014 Учні школи 

http://www.un.org/ru/events/familyday/


Відвідування музеїв м. 

Києва 

І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови № 85 

міста Києва 

44 День слов’янської 

писемності та культури 

Випуск листівок, плакатів, 

стіннівок, радіогазета 

Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови № 85 

міста Києва 

24.05.2014 Учні школи 

45 Всесвітній день «Ні 

палінню»! 

Випуск плакатів 

 

Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови № 85 

міста Києва 

31.05.2014 Учні школи 

46 Міжнародний день захисту 

дітей 

Участь у районних заходах  

 

Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови № 85 

міста Києва 

01.06.2014 Учні школи 

47 Конкурс читців поезії 

Тараса Шевченко 

французькою мовою 

Спеціалізована  школа  І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням французької 

мови  

№ 110  імені К.Гапоненка міста Києва  

лютий учні 5-11 класів 

48 Шевченківські читання 

іноземними мовами на 

відзначення 200 річчя 

Тараса Шевченка 

Спеціалізована  школа  І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням французької 

мови  

№ 110  імені К.Гапоненка міста Києва  

 

лютий учні 7 класу 

49 Всеукраїнська 

інтелектуальна гра 

«Galus» французькою 

мовою 

Спеціалізована  школа  І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням французької 

мови  

№ 110  імені К.Гапоненка міста Києва  

 

квітень учні 5-9 класів 

50 Всеукраїнська 

інтелектуальна гра «Puzzle-

games» англійською мовою 

Спеціалізована  школа  І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням французької 

мови  

№ 110  імені К.Гапоненка міста Києва  

 

квітень учні 5-9 класів 

51 Конкурс відео-кліпів, 

присвячений Міжнародному 

дню франкофонії 

Французький 

 культурний центр 

березень учні 8-10 класів 



52 Туристична подорож по 

країнах Європи 

Спеціалізована  школа  І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням французької 

мови  № 110  імені К.Гапоненка  

міста Києва  

 

березень учні 7- 9 класів 

53 Декада французької мови Спеціалізована  школа  І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням французької 

мови  № 110  імені К.Гапоненка  

міста Києва  

 

квітень учні 1-11 класів 

54 Фестиваль французької 

казки до Різдвяних та 

Новорічних свят 

Спеціалізована  школа  І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням французької 

мови  № 110  імені К.Гапоненка  

міста Києва  

 

грудень учні 2- 6 класів 

55 21 лютого - Міжнародний 

день рідної мови 

Конференція «Мова – душа 

народу» 

Еколого-природничий ліцей № 116  

міста Києва 

25.02.2014 Учні 9-11 класів 

56 7 квітня - Всесвітній день 

здоров'я 

Станційна гра «Бути 

здоровим здорово» 

Еколого-природничий ліцей № 116  

міста Києва 

07.04.2014 Учні 5-8 класів 

57 22 квітня Всесвітній день 

Землі  

Акція «Зробимо планету 

чистішою» 

 

Еколого-природничий ліцей № 116  

міста Києва 

21.04-25.04.2014 Учні 5-11 класів 

58 8–9 травня - Дні пам'яті і 

примирення, присвячені 

пам'яті жертв другої 

світової війни 

(покладання квітів, мітинги, 

уроки мужності) 

Еколого-природничий ліцей № 116  

міста Києва 

05.05-09.05.2014 Учні 5-11 класів 

59 1 грудня - Всесвітній день 

боротьби з Снідом  

(випуск стіннівок, бесіди, 

Еколого-природничий ліцей № 116  

міста Києва 

01.12-05.12.2014 Учні 5-11 класів 



зустрічі із лікарями-

спеціалістами) 

60 5 жовтня Міжнародний день 

вчителя 

(привітання учителів, 

концертна програма) 

Еколого-природничий ліцей № 116  

міста Києва 

03.10.2014 Учні 5-11 класів 

61 27 січня Міжнародний день 

пам'яті Голокосту  

Круглий стіл «Прости нас, 

пам’яте, прости» 

Еколого-природничий ліцей № 116  

міста Києва 

27.01.2014 Учні 9-11 класів 

62 Фестиваль європейських 

країн «Цікаві мандри» 

 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням англійської 

мови № 165  міста Києва 

28.01-01.02.14 Учні 

63 Заходи в рамках 

Міжнародного Дня рідної 

мови  

- фестиваль 

української пісні; 

- позакласний захід 

«Українська 

вишиванка - на 

щастя, на долю» 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням англійської 

мови № 165  міста Києва 

19.02-22.02.14  Учні 1-11 кл. 

64 Всесвітній День Радіо 

- Екскурсія на «Гала-

радіо» 

-  

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням англійської 

мови № 165  міста Києва 

13.02.14 Учні 9-а кл. 

65 Шкільний проект 

«Пізнаючи Шевченка, світ 

пізнає Україну» 

- Виставка малюнків 

«Шевченкові твори 

очима дітей»; 

- Театралізована 

вистава «Наймичка»; 

- Екскурсії учнів до 

музею Т.Г. Шевченка  

 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням англійської 

мови № 165  міста Києва 

Березень 2014 Учні 3-11 кл. 



 

66 Міжнародний Жіночий 

День 

- Позакласний захід 

«Уславлюємо жінку» 

-  

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням англійської 

мови № 165  міста Києва 

07.03.14 Учні 5-11 кл. 

67 Участь у ІІ Київській 

конференції асоційованих 

шкіл ЮНЕСКО приурочена 

до 200-річчя від Дня 

народження Тараса 

Шевченка (на базі 

Університету «КРОК») 

 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням англійської 

мови № 165  міста Києва 

18.03.2014  Учні 10-11 кл. 

68 Участь у VII Всеукраїнській 

екологічній конференції  

«Зелене майбутнє планети: 

від конкретного рішення до 

глобального мислення» 

 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням англійської 

мови № 165  міста Києва 

11.04.2014 Учні 11кл. 

69 Міжнародний День Сім’ї  

- Змагання «Ми за 

здоровий спосіб 

життя!»; 

- Виставка творчих 

робіт «Захоплення 

моєї родини» 

-  

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням англійської 

мови № 165  міста Києва 

07.04-11.04.14 Учні 1-11 кл. 

70 Позакласний захід 

«Великодні свята у країнах 

Європи» 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням англійської 

мови № 165  міста Києва 

22.04-26.04.14 Учні 1-11 кл. 

71 Міжнародний День Преси 

- Спецвипуск шкільної 

газети «FM-165» 

 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням англійської 

мови № 165  міста Києва 

28.04-30.04.14 Пресклуб, учні школи 



72 Міжнародний День 

Навколишнього середовища 

- Захист творчих робіт 

іноземними мовами 

«Захист 

навколишнього 

середовища»; 

- Озеленення території 

школи; 

- Виставка творчих 

робіт «Збережемо 

нашу планету!» 

 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням англійської 

мови № 165  міста Києва 

 

14.05-22.05.14 

 

Учні 5-11 кл. 

73 Заходи до Дня Європи: 

- Презентація творчих 

робіт «Канікули моєї 

мрії в Європі»; 

- Віртуальні подорожі 

столицями 

європейських країн; 

- Позакласний захід 

«Ми маленькі 

українці!» 

- Виставка малюнків 

«Хай сонечко сяє 

всім дітям Європи!»; 

- Конкурс 

європейських страв; 

- Круглий стіл 

«Українська 

культура у контексті 

європейського та 

світового розвитку» 

 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням англійської 

мови № 165  міста Києва 

19.05 -23.05.14 Учні 1-11 кл. 

74 Міжнародний День Миру 

- Конкурс малюнків 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням англійської 

19.09-26.09.2014 

 

 

Учні 1-11 кл. 



«Мир очима дітей» 

- Конкурс малюнків на 

асфальті «Панно 

Миру» 

- Проведення 

країнознавчих уроків 

 

мови № 165  міста Києва 

75 Виставка-фестиваль 

«Чарівна казка» 

 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням англійської 

мови № 165  міста Києва 

 

 

06.10-10.10.2014 Учні 1-5 кл. 

76 Профорієнтаційний 

фестиваль «ПРОФ FEST V» 

(на базі університету 

економіка і права «КРОК») 

 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням англійської 

мови № 165  міста Києва 

15.11.2014 Учні 9,11 кл. 

77 Участь у ІІІ міській 

науковій практичній 

конференції асоційованих 

шкіл ЮНЕСКО м. Києва 

«Філософські основи 

духовних цінностей як 

істина миру. Толерантність 

як внутрішній ресурс 

особистості та суспільства» 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням англійської 

мови № 165  міста Києва 

16.11 -18.11.2014 Учні 11 кл. 

78 Участь у XVI 

Всеукраїнській конференції 

учнів асоційованих шкіл 

ЮНЕСКО «Модель 

ідеального суспільства за 

Шевченком: освітні 

ініціативи ЮНЕСКО задля 

гармонізації відносин у 

полікультурному світі 

відповідно до принципів 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням англійської 

мови № 165  міста Києва 

28.11 -29.11.2014 Учні 11 кл. 



«Нового гуманізму» 

79 Участь у VIII всеукраїнській 

конференції учнів АШ 

ЮНЕСКО на тему 

«Ековідповідальність: 

складні питання – прості 

рішення» та захист проектів 

 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням англійської 

мови № 165  міста Києва 

02.12.2014 Учні 10-11 кл. 

80 Заходи до Дня прав людини 

- Брейн-ринг «Ми 

маємо право!»; 

- Проведення 

тематичних уроків; 

- Круглий стіл «Наші 

права та обов’язки»   

 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням англійської 

мови № 165  міста Києва 

01.12 – 12.12.2014 Учні 9-11 кл. 

81 Всесвітній день боротьби зі 

СНІДом 

- Виставка робіт учнів  

«СНІД – хвороба 

ХХІ століття» 

 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням англійської 

мови № 165  міста Києва 

01.12-05.12.14 Учні 6-11 кл. 

82 Фестиваль європейських 

країн «Новорічні звичаї та 

традиції в країнах, мови які 

вивчаємо: Англії, 

Німеччині, Франції» 

 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням англійської 

мови № 165  міста Києва 

24-25.12.14 Учні 5-11 кл. 

83 Конкурс читців поезії Т. Г. 

Шевченка, присвячений 

Міжнародному дню рідної 

мови 

Гімназія № 179 міста Києва 26 лютого 2014 року Учні 1-11-х класів 

84 Фестиваль «Жіноче щастя» Гімназія № 179 міста Києва 7 березня 2014 року Учні 1-11-х класів, батьки та 

вчителі 

85 Круглий стіл «Чи ще живе 

слово твоє?» (письменники 

Гімназія № 179 міста Києва 20 березня 2014 року Учні 10-11-х класів, гості 



епохи Розстріляного 

Відродження), присвячений 

Всесвітньому дню 

письменника 

86 Відкритий урок 

«Прогулянка зоряним 

небом» у Київському 

планетарії, присвячений 

Всесвітньому дню 

космонавтики 

Гімназія № 179 міста Києва 11 квітня 2014 року Учні 5-х класів 

87 Участь  у проведенні 

районного свята «День 

туризму», 

присвяченого 70-річчю 

визволення України 

від фашистських 

загарбників (до 

Всесвітнього дня туризму) 

Гімназія № 179 міста Києва 27 вересня 2014 року Учні 8-х класів 

88 Відвідування музею 

Голосіївської районної 

організації ветеранів учнями 

гімназії, присвячене 

Міжнародному дню 

похилого віку 

Гімназія № 179 міста Києва 01 жовтня 2014 року Учні 7-х класів 

89 Участь та проведення ІІ 

районного етапу 

Міжнародного конкурсу з 

української мови імені 

Петра Яцика, присвяченому 

Дню української писемності 

і мови 

Гімназія № 179 міста Києва 3 грудня 2014 року Учні 1-11-х класів 

90  Проведення гри-вікторини 

«Що таке держава. Форми 

та функції держави», 

присвячену Міжнародному 

дню прав людини 

Гімназія № 179 міста Києва 10 грудня 2014 року Учні 10-х класів 

91 До  Дня Соборності Спеціалізована школа 22.01.2014   



України: 

- конкурс малюнків «Єдина 

Україна»; 

- відкритий захід «Україна – 

спільна, єдина, неподільна». 

 

І-ІІІ ступенів з поглибленим вивчення 

іноземних мов № 220 міста Києва 

1-11 класи 

92 До Дня пам’яті Крут: 

відкритий захід «Герої 

Крут». 

 

Спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів з поглибленим вивчення 

іноземних мов № 220 міста Києва 

29.01.2014  9-11 класи 

93 До Міжнародного дня 

рідної мови:  

свято рідної мови  «Ну щоб, 

здавалося слова...» 

 

Спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів з поглибленим вивчення 

іноземних мов № 220 міста Києва 

25.02.2014  1-4 класи 

94 До Міжнародного дня 

жінок: 

святковий концерт «Жінкам 

вклоняємось доземно» 

Спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів з поглибленим вивчення 

іноземних мов № 220 міста Києва 

07.03.2014  1-11 класи 

95 До Міжнародного дня 

птахів: виставка малюнків, 

шпаківень 

Спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів з поглибленим вивчення 

іноземних мов № 220 міста Києва 

 

01.04.2014  1-7 класи 

96 До Міжнародного дня 

визволення в’язнів 

фашистських концтаборів: 

круглий стіл «Навіки в 

пам’яті»  

Спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів з поглибленим вивчення 

іноземних мов № 220 міста Києва 

04.04.2014  8-10 класи 

97 До Міжнародного дня сім’ї: 

конкурс малюнків  «Моя 

сім’я» 

Спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів з поглибленим вивчення 

іноземних мов № 220 міста Києва 

 

12.05.2014  1-4 класи 

98 До Дня Європи: 

«Святкове євробачення» 

Спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів з поглибленим вивчення 

іноземних мов № 220 міста Києва 

 

20.05.2014  5-11 класи 

99 До Міжнародного дня Спеціалізована школа 08.09.2014  5-7 класи 



писемності: 

відкритий виховний захід 

 «Мова – скарбниця 

духовних надбань» 

І-ІІІ ступенів з поглибленим вивчення 

іноземних мов № 220 міста Києва 

 

100 До Міжнародного дня 

пам’яті жертв фашизму: 

круглий стіл 

«Навіки в пам’яті народній» 

Спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів з поглибленим вивчення 

іноземних мов № 220 міста Києва 

12.09.2014  9-11 класи 

101 До Міжнародного дня миру: 

концерт на захист миру 

Спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів з поглибленим вивчення 

іноземних мов № 220 міста Києва 

19.09.2014  1-11 класи 

102 До Міжнародного дня 

музики: 

свято пісні 

Спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів з поглибленим вивчення 

іноземних мов № 220 міста Києва 

01.10.2014  1-11 класи 

103 До Міжнародного дня 

людей похилого віку: 

конкурс фотографій 

«Ми з бабусею і дідусем – 

друзі» 

Спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів з поглибленим вивчення 

іноземних мов № 220 міста Києва 

01.10.2014  1-4 класи 

104 До Міжнародного дня проти 

насильства: конференція 

 «НІ! Насильству над 

людиною» 

Спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів з поглибленим вивчення 

іноземних мов № 220 міста Києва 

02.10.2014  9-11 класи 

105 До Міжнародного дня проти 

фашизму, расизму та 

антисемітизму: 

круглий стіл 

«Фашистська політика 

рабської праці» 

 

Спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів з поглибленим вивчення 

іноземних мов № 220 міста Києва 

07.11.2014  9-11 класи 

106 До Міжнародного дня 

толерантності: 

круглий стіл 

 

«Толерантність у 

взаємовідносинах з людьми 

інших національностей» 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивчення іноземних мов 

№ 220 міста Києва 

14.11.2014  8-10 класи 



107 До Міжнародного дня 

відмови від куріння: 

акція «День без куріння в 

моїй родині» 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивчення іноземних мов 

№ 220 міста Києва 

20.11.2014  1-11 класи 

108 До Всесвітнього дня 

боротьби зі СНІД ом: 

відкритий виховний захід 

«СНІД – рана людства» 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивчення іноземних мов 

№ 220 міста Києва 

01.12.2014  8-10 класи 

109 До Міжнародного дня 

інвалідів: 

акція «З добром до людей» 

Спеціалізована школаІ-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивчення іноземних мов 

№ 220 міста Києва 

 

 

03.12.2014  1-11 класи 

110 Бесіда «Зупинемо 

Туберкульоз!». 

 

Школа І-ІІІ ступенів № 236  

міста Києва 

22.01.2014 1-11 кл. 

111 Акція «Не будьмо 

байдужими!» (допомога 

онкохворим). 

Школа І-ІІІ ступенів № 236 

 міста Києва 

28.01.2014 1-11 кл. 

112 Конкурс юних поетів, 

присвячений Міжнародному 

дню рідної мови. 

 

Школа І-ІІІ ступенів № 236 

 міста Києва 

17.02.-19.02.2014 1-11 кл. 

113 Літературно-музичне свято 

«Рідна мова солов’їна». 

 

Школа І-ІІІ ступенів № 236  

міста Києва 

21.02.2014 1-11 кл. 

114 Конкурс плакатів  «Мамо, 

рідна та кохана!». 

 

Школа І-ІІІ ступенів № 236  

міста Києва 

03.03.-07.03.2014 7-11 кл. 

115 Конкурс листівок «Зі 

святом,  матусю!». 

Школа І-ІІІ ступенів № 236 

 міста Києва 

03.03.-07.03.2014 1-6 кл. 

116 Конкурс плакатів «Життя 

прекрасне... збережи його!» 

(міжн. День боротьби з 

наркомані манією). 

 

Школа І-ІІІ ступенів № 236  

міста Києва 

03.03.2014 5-11 кл. 

117 Святковий концерт «Мамам Школа І-ІІІ ступенів № 236 07.03.2014 1-11 кл. 



з любов’ю!».  міста Києва 

118 Виховні бесіди з питання 

толерантності в 

українському суспільстві. 

Школа І-ІІІ ступенів № 236  

міста Києва 

06.03.2014 1-11 кл. 

119 Виховні години 

«Толерантність – принцип 

суспільства». 

 

Школа І-ІІІ ступенів № 236 

 міста Києва 

14.03.2014 5-11 кл. 

120 Тематичні екскурсії до 

планетарію. 

Школа І-ІІІ ступенів № 236 

 міста Києва 

17.03-21.03.2014 1-5 кл. 

121 Літературно-екологічна 

акція «Нас зібрала одна 

природа» (міжн.день 

весняного рівнодення, міжн. 

день Землі). 

Школа І-ІІІ ступенів № 236  

міста Києва 

20.03.2014 1-11 кл. 

122 Тематичні екскурсії до 

водно-інформаційного 

центру ( міжн. День. Води). 

Школа І-ІІІ ступенів № 236 

 міста Києва 

21.03.2014 5-7 кл. 

123 Бесіда «Зупинемо 

Туберкульоз!». 

Школа І-ІІІ ступенів № 236  

міста Києва 

24.03.2014 1-11 кл. 

124 Конкурс малюнків «Сміхом 

розфарбуємо життя».  

День навпаки до 

Всесвітнього Дня сміху. 

 

Школа І-ІІІ ступенів № 236 

 міста Києва 

28.03.-02.04.2014 

 

01.05.2014 

1-5 кл. 

 

1-11 кл. 

125 Конкурс плакатів до 

Всесвітнього дня здоров’я 

«Ми – здорове покоління». 

 

Виховні години «Життя 

безцінне». 

Школа І-ІІІ ступенів № 236  

міста Києва 

01.04.-04.04.2014 

 

 

 

01.04.-04.04.2014 

 

9-11 кл. 

 

 

 

1-11 кл. 

126 Всеукраїнський урок 

здоров’я «Здоров’я дитини – 

здоров’я нації». 

Тиждень  «За здоровий 

спосіб життя» (за окремим 

планом). 

Школа І-ІІІ ступенів № 236  

міста Києва 

08.04.2014 

 

 

07.04.-11.04.2014 

 

1-11 кл. 



127 Виховна година «День 

авіації та космонавтики». 

Школа І-ІІІ ступенів № 236  

міста Києва 

11.04.2014 1-11 кл. 

128 Екскурсії до пам’ятників    

м. Києва. 

Школа І-ІІІ ступенів № 236 

 міста Києва 

14.04.-18.04.2014 1-11 кл. 

129 Трудові акції школярів з 

догляду за пришкільною 

територією, присвячені Дню 

довкілля (міжн. Акція «День 

Землі»). 

Школа І-ІІІ ступенів № 236  

міста Києва 

14.04.-18.04.2014 1-11 кл. 

130 Виховна година «Розум без 

книги – це птах без крил» до 

Всесвітнього дня книги і 

авторського права. 

Школа І-ІІІ ступенів № 236 

 міста Києва 

23.04.2014 1-11 кл. 

131 Святковий концерт «Мати 

берегиня роду» (міжн. День 

Матері). 

Школа І-ІІІ ступенів № 236  

міста Києва 

09.05.2014 1-11 кл. 

132 Виставка сімейних 

фотографій «Моя дружна 

родина». 

Батьківський всеобуч 

«Сім’я – джерело любові, 

розуміння, підтримки». 

(міжн. день Сім’ї). 

Школа І-ІІІ ступенів № 236 

 міста Києва 

15.05.2014 1-11 кл. 

133 Екскурсії до музеїв міста до 

Міжнародного дня музеїв. 

Школа І-ІІІ ступенів № 236  

міста Києва 

 

12.05.-16.05.2014 1-11 кл. 

134 Виховна година 

«Європейська столиця». 

Школа І-ІІІ ступенів № 236  

міста Києва 

16.05.2014 1-11 кл. 

135 Єдиний урок 

«Тютюнокуріння – сумна 

реальність» до Всесвітнього 

дня боротьби з 

тютюнокурінням. 

Школа І-ІІІ ступенів № 236  

міста Києва 

23.05.2014 5-8,10 кл. 

136 Конкурс малюнків на 

асфальті. 

(міжн.День захисту дітей. 

Школа І-ІІІ ступенів № 236  

міста Києва 

02.06.2014 1-8, 10 кл. 

137 Екскурсії до ландшафтного Школа І-ІІІ ступенів № 236  05.06.2014 1-8, 10 кл. 



парку Феофанія, парку 

ім.М.Рильського. 

 (міжн. день охорони 

оточуючого середовища). 

міста Києва 

138 Спортивні змагання для 

різних вікових груп 

(міжн.День друзів). 

Школа І-ІІІ ступенів № 236 

 міста Києва 

10.06.2014 1-8, 10 кл. 

139 Конкурс юних поетів. 

(міжн. День батька). 

Школа І-ІІІ ступенів № 236 

 міста Києва 

 

13.06.2014 1-8, 10 кл. 

140 Тиждень писемності та 

рідної мови (Міжнародний 

день грамотності) 

Школа І-ІІІ ступенів  

№ 236 міста Києва 

08.09.-12.09.2014 1-11 кл. 

141 Конкурс малюнків і 

плакатів «Мир на нашій 

планеті». 

 

Школа І-ІІІ ступенів  

№ 236 міста Києва 

15.09.-19.09.2014 1-11 кл. 

142 Туристичний похід 

присвячений міжнародному 

Дню туризму. 

Школа І-ІІІ ступенів  

№ 236 міста Києва 

27.09.2014 Туристичний гурток 

143 Операція «Турбота» - 

допомога людям похилого 

віку (1.10 - міжн. День 

людей похилого віку). 

Школа І-ІІІ ступенів  

№ 236 міста Києва 

01.10.2014  5-11 кл. 

144 Музична вікторина для 

старшокласників (1.10 – 

міжн. День музики). 

 

Школа І-ІІІ ступенів  

№ 236 міста Києва 

02.10.2014 9-11 кл. 

145 Випуск вітальних газет до 

Дня працівників освіти 

Виставка листівок-

привітань до Дня вчителя. 

 

Школа І-ІІІ ступенів  

№ 236 міста Києва 

03.10.2014 5-11 кл. 

 

1-4 кл. 

146 Святковий концерт 

«Вклоніться , люди, 

вчителю своєму». 

 

Школа І-ІІІ ступенів  

№ 236 міста Києва 

03.10.2014 1-11 кл. 



147 Виховні бесіди до річниці 

ООН 

Конкурс творчих робіт, 

присв. річниці ООН. 

 

Школа І-ІІІ ступенів  

№ 236 міста Києва 

20.10.-31.10.2014 1-11 кл. 

 

10-11 кл. 

148 Конкурс творчих робіт, 

присв. Дню заснування 

ЮНЕСКО. 

 

Школа І-ІІІ ступенів  

№ 236 міста Києва 

03.11.-07.11.2014 11 кл. 

149 Шкільна конференція: 

«Проблема расизму 

сьогодні» (міжн. День проти 

фашизму, расизму, 

антисемітизму). 

 

Школа І-ІІІ ступенів  

№ 236 міста Києва 

12.11.2014 9-11 кл. 

150 Бесіди з учнями про 

шкідливі звички (міжн. 

День відмови від куріння). 

 

Школа І-ІІІ ступенів  

№ 236 міста Києва 

13.11.2014 1-11 кл. 

151 Виховні години до 

Міжнародного дня 

толерантності (день 

толерантності, терпимості). 

 

Школа І-ІІІ ступенів  

№ 236 міста Києва 

14.11.2014 1-11 кл. 

152 Зустрічі з випускниками 

школи – студентами 

київських вузів (17.11 – 

Міжнародному дню 

студентів). 

Школа І-ІІІ ступенів  

№ 236 міста Києва 

17.11.2014 9-11 кл. 

153 Конкурс малюнків «Мої 

мрії» до Всесвітнього дня 

дитини. 

 

Школа І-ІІІ ступенів  

№ 236 міста Києва 

18.11.-21.11.2014  1-11 кл. 

154 Конкурс плакатів до 

Всесвітнього дня б-би зі 

Снідом (1.12) – «СНІД – 

чума ХНІ ст.». 

Школа І-ІІІ ступенів  

№ 236 міста Києва 

01.12.2014 9-11 кл. 

 

 

 



Акція «Стрічка». 

Інформаційний журнал 

«СНІД». 

 

1-1кл. 

 

 

 

155 Акція «Я допомагаю дітям» 

до міжнародного дня 

інвалідів. 

 

Школа І-ІІІ ступенів  

№ 236 міста Києва 

03.12.2014 1-11 кл. 

156 Тиждень правових знань. 

Круглий стіл «Наші права – 

щасливе дитинство». 

Інформаційний журнал 

«Найвизначніші пам’ятки 

правової культури». 

Шкільна конференція 

«Права людини. 

Конституція України» 

(10.12 – День прав людини) 

Школа І-ІІІ ступенів  

№ 236 міста Києва 

08.12.-12.12.2014 

09.12.2014 

 

08.12.-12.12.2014 

 

 

10.12.2014 

 

 

 

1-11 кл. 

 

9-11 кл. 

 

1-11 кл. 

 

 

9-11 кл. 

157 Презентації 

Європейських країн  

«Європейський 

калейдоскоп» 

До Дня Європи 

 

Спеціалізована школа  I-III ступенів  з 

поглибленим вивченням 

української мови та літератури № 260  

міста Києва 

 

Травень 

2014 

 

Учні 1-11 класів 

158 Всесвітня освітня кампанія 

«Голуб миру» в Україні під 

гаслом «Право народів на 

мир» до Міжнародного дня 

миру 

1.Уроки пропаганди миру та 

толерантності  ( 3,9 класи). 

2.Створення масової 

формації у формі голубів 

миру: 

- фото звіт 1-4 класи; 

- виготовлення голубів миру 

з природних матеріалів та 

Спеціалізована школа  I-III ступенів  з 

поглибленим вивченням 

української мови та літератури № 260  

міста Києва 

 

19-22 вересня 2014 року Учні 1-11 класів 



передача їх в зону АТО 

військовослужбовцям. 

159 «Круглий стіл» для 

старшокласників «Стати 

Європою, щоб бути 

Україною» 

Спеціалізована школа  I-III ступенів  з 

поглибленим вивченням 

французької мови  

№ 269 міста Києва 

 

Лютий 2014  Учні 8-11 класів 

160 Благодійна акція до 

Всесвітнього дня боротьби з 

раковими захворюваннями 

Спеціалізована школа  I-III ступенів  з 

поглибленим вивченням 

французької мови  

№ 269 міста Києва 

 

Лютий 2014  Учні 1-11 класів, учителі 

161 Вечір старшокласників «На 

крилах любові» до Дня 

Святого Валентина  

Спеціалізована школа  I-III ступенів  з 

поглибленим вивченням 

французької мови  

№ 269 міста Києва 

 

Лютий 2014  Учні 8-11 класів 

162 Бесіда «Рідна мово,  не 

мовчи!» до Міжнародного 

дня рідної мови 

Спеціалізована школа  I-III ступенів  з 

поглибленим вивченням 

французької мови  

№ 269 міста Києва 

 

21.02.2014  Учні 1-11 класів 

163 Святковий концерт до 

Міжнародного жіночого дня 

8 Березня 

Спеціалізована школа  I-III ступенів  з 

поглибленим вивченням 

французької мови  

№ 269 міста Києва 

05.03.2014р. Учні 1-11 класів, батьки , учителі 

164 Свято «День Європи» Спеціалізована школа  I-III ступенів  з 

поглибленим вивченням 

французької мови  

№ 269 міста Києва 

 

Травень 2014 року Учні 5-11 класів 

165 Заходи до Дня примирення, 

присвячених пам’яті жерт 

Другої світової війни: 

святковий концерт, акція 

«Герой живе поруч», 

відвідування музеїв, виховні 

Спеціалізована школа  I-III ступенів  з 

поглибленим вивченням 

французької мови  

№ 269 міста Києва 

 

Травень 2014 р. Учні 1-11 класів, батьки, учителі, 

ветерани мікрорайону Теремки-1 



 

 

 

години 

166 Виставка декоративних 

композиція до 

Міжнародного Дня миру 

«Хай завжди буде сонце» 

Спеціалізована школа  I-III ступенів  з 

поглибленим вивченням 

французької мови  

№ 269 міста Києва 

 

26.09.2014 Учні 2-11 класів 

167 Акція «Я не палю і вам не 

раджу» до Міжнародного 

дня відмови від паління 

Спеціалізована школа  I-III ступенів  з 

поглибленим вивченням 

французької мови  

№ 269 міста Києва 

 

20.11.2014 р. Учні 8-11 класів 

168 Акція «Допоможи другу» до 

Міжнародного дня інвалідів 

Спеціалізована школа  I-III ступенів  з 

поглибленим вивченням 

французької мови  

№ 269 міста Києва 

 

Листопад-грудень 2014 р. Учні 1-11 класів, батьки, учителі 

169 Фестиваль Європейських 

держав  

Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів з 

 поглибленим  

вивченням української 

 мови та літератури 

 № 273 міста Києва 

20.-22.05.2014 Учні 5-11класів  

170 Конкурс малюнків 

«Європейський вибір 

України » 

Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів з 

 поглибленим  

вивченням української 

 мови та літератури 

 № 273 міста Києва 

Квітень 2014р. 9-11кл. 

171 Конференція 

старшокласників 

«Європейське майбутнє 

України» 

Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів з 

 поглибленим  

вивченням української 

 мови та літератури 

 № 273 міста Києва 

21.05.2014 10-11кл  



 

 

 

 

 

6. Діяльність євроклубів, осередків дружби 

 

№ 

п.п 

Навч. 

заклад 

Назва євроклубу, 

осередка дружби 

Дата 
створення 

ПІБ відпові- 

дальної  

особи 

 

Напрямки роботи 

 

Заходи, проведені у 2014 році 

1 Медична 

гімназія № 33 

міста Києва 

Осередок дружби 

з країнам ЄС 

Січень 

2014 

Бурбело Л.М. Ознайомлення з культурою, 

звичаями, національними 

особливостями країн  ЄС 

- 

2 Школа І-ІІІ 

ступенів № 36 

імені 

С.П.Корольова 

міста Києва 

ГЛОБУС 1975 рік Батоліївнаранівська 

Софія Анатоліївна 

Робота  з методом проектів Захист дитячих проектів 

«Країни Євросоюзу», 

Квест «Англомовні країни» 

«Подорожуємо Німеччиною» 

3 Спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів з 

поглибленим 

вивченням 

англійської 

мови № 44  

міста Києва 

«Діалог-культур» 2000 Гриценко О.Ю. - Знайомство з історією, 

культурою, національними 

звичаями народів світу; 

- встановлення дружніх зв’язків 

між школярами різних держав, 

дитячими і молодіжними 

організаціями для об’єднання 

миротворчих зусиль; 

- налагодження співробітництва 

між вищими навчальними 

закладами з метою підвищення 

їх мовного та загального рівня 

освіти; 

- участь у міжнародних освітніх 

проектів; 

організація цікавого і 

змістовного дозвілля молоді, 

підвищення її культури. 

На початку навчального року 

було проведено установчу 

конференцію, на якій були 

визначені пріоритетні напрямки 

роботи євро клубу та основні 

шляхи їх реалізації. У вересні 

відбулись кругли столи з 

головами і представниками 

м.пмму на теми: «Роль 

іноземних мов в 21 столітті», на 

якому обговорювалась 

важливість іноземної мовив 

сучасному житті молоді та 

«Англійська мова – мова 

міжнародного спілкування». У 

жовтні було проведено круглий 

стіл на тему: «Міжнародне 

спілкування за допомогою 

новітніх технології» . Протягом 



2014 року було організовано і 

проведено ряд святкових 

привітань, театральних вистав 

до  Дня вчителя та Нового року. 

4 Спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів з 

поглибленим 

вивченням 

англійської 

мови № 85 

міста Києва 

Євроклуб 

«Співдружність» 

2000 Белецька О.В. Участь у міжнародних освітніх 

проектах;  

розвиток молодіжної, дитячої 

дипломатії;  

відзначення пам’ятних дат 

ООН;  

проведення семінарів, 

конференцій, фестивалів, 

організація літніх таборів;  

створення експериментальних 

майданчиків для апробації 

навчальних програм за темами 

Проекту асоційованих шкіл 

ЮНЕСКО.  

 

Конкурс малюнків на тему: 

“Малюємо Європу”.  

Гра-вистава “Зустріч з 

літературними героями 

європейських казок” 

Лінгвокраїнознавчий конкурс  

“День європейських мов” 

Конкурс-вікторина на основі 

знань учнів з історії та географії 

”Країни Північної Європи” 

(Швеція, Норвегія,Данія, 

Фінляндія) 

Лінгвокраїнознавчий конкурс  

“День європейських мов” 

Навчально-дослідницька гра 

“На шляху до Європи” 

Захист творчих робіт (проектів)“ 

Інтеграція України до Європи» 

«Європейський Союз» 

Участь у конкурсах на базі 

Університету економіки та 

права “КРОК” “Діалог країн: 

країни Азії”. 

5 Спеціалізована  

школа  № 92 

ім. Івана  

Франка міста 

Києва 

«Всесвіт» Вересень 

2002 

Радіонова Наталія  

Валеріївна  

Ознайомлення з історією, 

культурою та географією 

європейських країн. 

Виховання учнів у дусі 

спільних європейських 

цінностей, встановлення 

партнерський стосунків із 

європейськими молодіжними 

неполітичними організаціями. 

- екскурсія до Посольства 

Польща; 

- виставка стіннівок 

«Європепйські країни»; 

- гра «Що? Де? Коли?» на 

європейську тематику для 

учні 11-х класів; 

- проведення лекцій 

представниками міжнародної 



 молодіжної організації 

AIESEC для учнів 9-10 класів; 

- зустрічі для учнів 8-11 класів 

із працівниками 

дипломатичних  

представництв; 

- проведення тижня 

ПОЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ у 

травні 2014 року.  

6 Спеціалізована  

школа  І-ІІІ 

ступенів з 

поглибленим 

вивченням 

французької 

мови  

№ 110  імені 

К.Гапоненка 

міста Києва  

 

Глобус 2008 Ковальчук А.В. Зустрічі з носіями мови. 

Листування з учнями м.пмм 

Colette. 

Міжнародне листування 

листівками за проектом. 

«Post crossing» з дітьми всього  

світу. 

Організація проектів на 

французьку тематику. 

Організація та проведення 

декади  французької мови.   

Випуск шкільної газети «Сlef» на  

французькій мові. 

Участь у заходах, Французького 

культурного  центру. 

 

7 Спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів з 

поглибленим 

вивченням 

іноземних мов  

№ 112 імені 

Т.Г.Шевченка 

міста Києва 

Євроклуб 2006 Сікорська Інна 

Миколаївна 
Розширення знань про 

європейські культури, 

поглиблення навичок культури 

спілкування з носіями інших   

культур, розвиток іншомовних 

мовленнєвих умінь. 

 

Участь в роботі молодіжного 

дискусійного клубу при 

Ресурсному центрі 

- розробка молодіжних 

м.пмм; 

- реалізація іннова-ційних 

підходів до вирішення 

питань виховання, освіти;  

- проведення семінарів,  

зустрічей презентацій, 

захисту проектів. 



8 Еколого-

природничий 

ліцей  

№ 116 міста 

Києва 

Євроклуб «Нове 

покоління» 

2014 рік Мельник 

Любомира 

Василівна 

Знайомство із європейськими 

країнами 

Конференція «Європейський 

союз: відкриті кордони». 

Усний журнал «Подорож по 

новорічній Європі». 

9 Спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів з 

поглибленим 

вивченням 

англійської 

мови № 165  

міста Києва 

Клуб 

«Крок у 

майбутнє» 

2011р. Осташевська О.Л. - Співпраця з вищими 

навчальними закладами  

м. Києва; 

- Інтеграція 

старшокласників у 

середовище ВНЗ; 

- Організація шкільних та 

позашкільних заходів 

спільно з 

представниками ВНЗ; 

- Участь у освітніх 

проектах, програмах. 

Київський міжнародний 

університет: 

- участь в інтелектуальних 

іграх для учнів: «Mr. 

KnowAll» (ІI місце, 

номінація «Мовна 

винахідливість»);  

- організація та 

проведення занять з 

англійської мови, 

використовуючи МТБ 

університету; 

- участь у педагогічних та 

методичних семінарах 

для вчителів; 

- цикл лекцій-презентацій 

викладачами 

університету для учнів 8-

11 кл на тему: «Світ без 

кордонів» 

- проведення 

профорієнтаційної 

роботи. 

Університет економіки та 

права «КРОК»: 

робота над проектом 

Асоційованих шкіл 

ЮНЕСКО на базі 

університету «КРОК» 

«Діалог культур».  

2013-2014н.р. «Діалог 

культур: країни Азії», де 



представляли Японію.  

10 Спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів з 

поглибленим 

вивченням 

англійської 

мови № 165  

міста Києва 

Клуб  

«Едельвейс» 

2009р. Моргун О.М. - Пошук міжнародних 

партнерів; 

- Організація 

співробітництва у різних 

напрямках: листування, 

обмін досвідом, участь у 

міжнародних проектах та 

програмах. 

Участь у проектах 

Асоційованих шкіл 

ЮНЕСКО за темами: 

- Людина і довкілля; 

- Інші країни та культури. 

          Це надає змогу 

розширити партнерські 

стосунки зі школами 

країн світу та брати 

участь у різних цікавих 

міжнародних проектах. 

 

Реалізація проекту «Дружба 

єднає світ» з метою 

виховання любові та 

поваги до народів світу 

через народні приказки, 

прислів’я, вислови про 

дружбу, взаєморозуміння 

мовами, які вивчаються в 

школі. 

11 Спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів з 

поглибленим 

вивченням 

англійської 

мови № 165  

міста Києва 

Клуб 

«Fantastisches 

Deutsch» 

2010р. Скринник Л.М. - Підготовка 

країнознавчих заходів, 

свят, участь у конкурсах. 

- Організація та 

налагодження зв’язків зі 

школами європейських 

країн. 

- Проведені позакласні 

заходи: 

«День святого Мартіна в 

Німеччині», 

«Свято Миколая у 

європейських країнах», 

«Вечір поезії англійських та 

німецьких авторів», 

«Калейдоскоп весняних 

свят»; 

- Участь у проекті «Wir 



machen und bekannt». 

Співпраця з школоюім. 

Конрада Лоренца (м. 

Узінген, Німеччина). В 

2012-2014р.р.., в рамках 

проекту, учні працювали 

над темою «Два 

споріднених міста – наші 

столиці», в рамках якого 

відбувався 

«Postkartenquiz» (обмін 

листівками та 

запитаннями, на які учні 

з допомогою вчителів 

шукали відповіді). 

- Співпраця з Гьоте-

Інститут в Україні. Учні 

школи, які вивчають 

німецьку мову, побували 

на екскурсії в Інституті.  

12 Спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів з 

поглибленим 

вивченням 

англійської 

мови № 165  

міста Києва 

Клуб  

«Мандрівник» 

2009р. Алексєєнко Л.А. - Вивчення культури та 

традицій англомовних 

країн та країн-партнерів; 

- Робота над учнівськими 

проектами; 

- Участь учнів у 

олімпіадах. 

- Участь учнів у шкільних, 

районних, міських 

олімпіадах з іноземної 

мови; 

- проведення 

країнознавчих заходів: 

- відкриті уроки, уроки-

презентації; 

- відвідування заходів, 

присвячених культурі 

країн, мови яких 

вивчаються; 

- проведення тижнів 

іноземної мультиплікації 

та кіно; 

- Робота над учнівськими 

проектами «Порівняння 



національних свят 

англомовних 

країн»(конкурс 

презентацій, творчих 

робіт учнів). 

13 Спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів з 

поглибленим 

вивченням 

англійської 

мови № 165  

міста Києва 

Прес-клуб 

«Mirror» 

2010р. Север’ян С.В. - Підготовка та випуск 

щомісячної газети; 

- Вивчення культур та 

традицій країн 

Євросоюзу; 

- Робота над 

мультимедійними 

проектами. 

- Випуск щомісячної 

газети (події школи, 

культура та традиції 

країн, мови яких 

вивчаються в школі)  

- Конкурс презентацій  

мультимедійного проекту 

«Всесвітня культурна 

спадщина ЮНЕСКО у 

Великобританії, 

Німеччині та Франції,» 

- Написання дітьми 

журнальних статей за 

різною тематикою 

іноземною мовою. 

14 Спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів з 

поглибленим 

вивченням 

англійської 

мови № 165  

міста Києва 

Творча студія  

«The best» 

2009р. Козловська Д.В. - Підготовка та 

проведення літературно-

музичних композицій, 

свят, спектаклів, участь у 

конкурсах. 

 

- Проведення конкурсу 

маскарадних костюмів та 

символіки до свята 

Хелоуїн; 

- Літературно-музична 

композиція до 

Новорічних свят 

іноземною мовою; 

- Проведення конкурсу 

віршів та пісень 

іноземними мовами 

«Таланти нашої школи»; 

- Проведення тижня 

театралізованих вистав; 

- Проект шкільного 

Євроклубу «Крокуємо 

світом». Мета:  



ознайомити учнів з  
містами Європи, їх 

культурою, історією, 

видатними місцями. 

Розвивати творчий 

потенціал учнів,  їх 

вміння та навички, які 

сприяють розширенню їх 

знань. Проект 

складається з 2-х частин: 

- проведення тижня 

міст Європи; 

- культурні столиці 

ЄС. 

15 Гімназія № 179 

міста Києва 

Євроклуб 

«Україна – 

європейська 

держава» 

01 

вересня 

2013 року 

Хомякова Т. В. Поширення інформації про ЄС 

серед учнів гімназії. 

Організація та налагодження 

листування зі школами 

європейських країн. 

Участь у проведенні круглих 

столів, конференцій та інших 

форм діяльності, спрямованих 

на підвищення рівня обізнаності 

школярів щодо принципів 

діяльності ЄС. 

Сприяння встановлення 

контактів між молоддю ЄС та 

учнівською молоддю України. 

Сприяння вивчення іноземних 

мов країн-членів ЄС. 

Сприяння вивченню та 

поширенню знань з історії та 

культурних традицій країн-

членів ЄС. 

Участь у міжнародних 

конкурсах, проектах, у 

виставках мистецьких заходах, 

Засідання євро клубу на тему 

«Мій – сусід Польща» - січень 

Вікторина до тижня англійської 

мови: «Що ти знаєш про 

англомовні країни?» - лютий  

Конкурс презентацій на тему: 

«Місце, що треба відвідати» - 

березень 

Засідання Євроклубу на тему: 

«Заочна подорож до Угорщини» 

- квітень 

Святкування Дня Європи -  

травень 

Засідання Євроклубу на тему: 

«Франція-країна моєї мрії» -  

вересень 

Засідання Євроклубу на тему: 

«Знайомтесь, Швейцарія» - 

жовтень 

Засідання Євроклубу на тему: 

«Заочна подорож до країни 

фламенко, кориди та фієсти – 

Іспанії» - листопад 



присвячених ЄС. 

Підготовка та проведення 

пізнавально-розважальних 

заходів для ознайомлення з 

культурою країн ЄС. 

Сприяння вихованню молоді в 

дусі загальних європейських 

цінностей. 

Засідання Євроклубу на тему: 

«Різдво та Новий рік у 

Швейцарії, Іспанії та Франції» 

Новорічна дискотека на тему 

«Як святкують Новий рік у 

країнах ЄС!» 

Захід «Андріївські вечорниці» - 

Новий рік на рідній землі. 

16 Спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів з 

поглибленим 

вивченням 

іноземних мов 

№ 220 міста 

Києва 

Шкільний 

євроклуб 

«Едельвейс» 

Вересень 

2002 

Ткач Ю.Б. - орієнтація на навчання 

іноземних мов як засобу 

спілкування; 

- розширення знань учнів 

про культуру, освіту, 

звичаї країн, мова яких 

вивчається; 

- формування в молоді 

організаторських 

навичок; 

- виховання дітей та 

учнівської молоді в дусі 

миру, дружби; 

- формування позиції 

справжнього 

громадянина, який м.п 

турботами свого краю. 

Інтелектуальна гра „Der richtiger 

Deutschfreund“ (лютий-

березень). 

Відзначення Дня Європи 

(травень): 

- виставка малюнків «Що 

значить бути 

європейцем»  за участю 

4-6 класів; 

- співочий конкурс  

«Євробачення». 

Підсумкове засідання клубу на 

тему «Наші успіхи сьогодні та 

плани на майбутнє». Звіт 

активістів м.п про проведену 

роботу (травень). 

Засідання  членів євроклубу на 

тему: «Роль шкільних 

європейських клубів в системі 

громадянського становлення 

учнівської молоді» (вересень). 

Тренінг «Культура спілкування 

та толерантність у нашому 

житті» за участю 8-10 класів 

(жовтень). 

Проект «Діти всього світу за 

мир» (листопад). 

Проведення  виховних та 

навчально-ігрових заходів на 



тему «Європейські традиції 

святкування Різдва та Нового 

року» у рамках проведення 

тижня німецької мови із 

залученням учнів усіх класів 

(грудень). 

17 Ліцей № 227 

імені 

М.М.Громова 

міста Києва 

Frends 01.09. 

2011 

Химерик Ірина 

Ігорівна 

1)Налагодження співпраці 

учнівської молоді  з 

ровесниками з країн Європи та 

світу; 

2)розширення знань про Європу 

та країни Європейського 

Союзу; 

3)виховання  європейської 

свідомості та пропаганда 

спільних європейських 

цінностей 

Вікторина «Географічна 

Європа» (29.10.14) 

Куточок стінгазет «Відкрий для 

себе Європу» 

Перегляд відео матеріалів про 

вплив глобалізації на економіку 

країн Європи, її позитивні та 

негативні наслідки 

Диспут «Перспективи 

економічного розвитку 

України»(24.12.2014) 

 Конкурс малюнків на асфальті 

«Малюємо Європу»(19.05.2014) 

Круглий стіл «Європа: вчора, 

сьогодні, завтра»(12.05.2014) 

Гра «Знавці національних 

традицій країн 

Європи»(24.03.2014) 

18 Спеціалізова- 

на школа  I-III 

ступенів  з 

поглибленим 

вивченням 

української 

мови та 

літератури  

№ 260 міста 

Києва 

«Планета» 01.09. 

2010 

Улановська Тетяна 

Леонтіївна 

Залучення учнів школи до 

участі у міжнародних 

конкурсах. 

Висвітлення особливостей 

культури та традицій 

європейських країн у шкільній 

пресі. 

Підготовка та презентація 

творчих робіт класних 

колективів 

про країни Європи. 

Екскурсії в Європейські країни 

в разі погодження із 

1. Районний етап IХ 

Міжнародного фестивалю – 

конкурсу дитячо – юнацької 

журналістики « Прес – весна на 

Дніпрових схилах» 

2. Міжнародний  математичний 

конкурс «Кенгуру» 

3. Конкурс «Колосок» 

4. Міжнародний конкурс з 

інформатики «Бобер» 

5. Випуск щоквартальної 

стіннівки  про культуру та 

традиції країн Євросоюзу 



Батьківським комітетом школи 

 

(Травень,Жовтень2014) 

6. Презентації 

Європейських країн  

«Європейський калейдоскоп» 

До Дня Європи 

(Травень2014) 

 

19 Спеціалізована 

школа  I-III 

ступенів  з 

поглибленим 

вивченням 

французької 

мови  

№ 269 міста 

Києва 

 

Євроклуб 

«Марпен» 

2008 рік Лактіонова Олена 

Олександрівеа 

Листування з однолітками  за  

кордоном; 

участь у міжнародних проектах; 

інформування  - випуск 

стінгазет, шкільних бюлетенів, 

присвячених європейській 

тематиці; 

організація заходів на 

європейську тематику 

 

Відвідування Французького 

інституту в місті Києві, 

ознайомлення з його роботою 

(лютий 2014 р.). 

Ознайомлення з проектом 

«Простір можливостей» - 

зустріч з деканом факультету 

французької мови Київського 

університету м..Б.Грінченка 

(березень 2014 р.). 

Участь у фестивалі «Французька 

весна» (квітень 2014 року) 

Участь у проекті «Простір 

можливостей»  (липень 2014 р.) 

Відвідування тижня Франції в 

рамках «Арт-пікніка Слави 

Фролової» (жовтень 2014 р.) 

Участь у проекті «Світ без 

кордонів» (грудень 2014 року) 

20 Спеціальна 

школа-інтернат 

І-ІІІ ступенів 

№ 9 міста 

Києва  

«Краєзнавчий світ 

без меж» 

Клуб 

інтернаціональ-

ної дружби 

2006 р. Лизун Лариса 

Федорівна 

Ознайомлення  учнів з іншими 

країнами, розповісти про життя 

та навчання їх одноліток за 

кордоном, відкрити доступ до 

іншої культури, пізнання світу 

та його образної оцінки; 

розвинути вміння та навички, 

які необхідні для ведення 

елементарної бесіди при 

спілкуванні з іноземцями. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Участь  у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів учителів – представників інших держав  

 

№  

п.п 

Навчальний заклад, в якому 

працює вчитель-представник 

іншої держави 

 

ПІБ учителя 

Предмет, який викладає  

в навчальному закладі 

Термін дії трудової угоди  

- - - - - 

 

 

 

 

 



8. Вивчення іноземних мов в загальноосвітніх навчальних закладах 

 

 

№ 

пп. 

 

Навчальний заклад Перша 

мова 

 

Друга 

мова 

 

Третя 

мова 

 

Факультатив 

 

Всього  

(к-ть учнів) 

К-ть вчителів 

 

1.  Спеціалізована школа 

 І-ІІІ  ступенів з 

поглибленим вивченням 

англійської мови № 15 

міста Києва 

 

Англ. 

892 

Франц. 

491 

- - 892 20 

2.  Ліцей  податкової та 

рекламної справи №  21 

міста Києва 

 

Англ. 

257 

- - - 257 3 

3.  Медична гімназія №  33 

міста Києва 

 

Англ. 

244 

- - Латинь 146 

Грецька 74 

Польська 72 

244 4 

4.   Школа І – ІІІ ступенів    

№ 36 імені  

С. П. Корольова  

міста Києва 

Англ. 

466 

Нім. 

106 

- - 466 5 

5.  Школа І – ІІІ ступенів     

№ 37 міста Києва 

Англ. 

287 

 

Нім. 

63 

- - 287 3 

6.  Спеціалізована школа 

 І-ІІІ  ступенів з 

поглибленим вивченням 

англійської мови № 44 

міста Києва 

 

 

Англ. 

194 

Нім.60 

Італійська. 

30 

- Нім.60 

Італійська 30 

194 7 

7.  Гімназія № 59 імені                         

О. М. Бойченка міста 

Києва 

 

Англ. 

1002 

Нім. 

445 

- - 1002 13 



8.  Спеціалізована школа  

І-ІІІ  ступенів з 

поглибленим вивченням 

англійської мови № 85 

міста Києва 

 

Англ. 

643 

Нім. 

122 

- - 643 13 

9.  Спеціалізована школа 

 І-ІІІ  ступенів з 

поглибленим вивченням 

української  мови та 

літератури № 87                     

імені О. П. Довженка 

міста Києва 

 

Англ. 

328 

- - - 328 4 

10.  Спеціалізована школа 

 І-ІІІ  ступенів з 

поглибленим вивченням 

англійської мови № 92 

імені Івана Франка 

міста Києва 

 

 

Англ. 

619 

Нім. 

450 

- - 619 19 

11.  Школа І – ІІІ ступенів   

№ 108 міста Києва 

 

Англ. 

488 

Франц. 

99 

- - 488 4 

12.  Спеціалізована школа 

 І-ІІІ  ступенів з 

поглибленим вивченням 

французької мови   

№  110   імені   К. 

Гапоненка міста Києва 

 

Франц. 

369 

Англ. 

202 

- - 369 9 

13.  Спеціалізована школа  

І-ІІІ  ступенів з 

поглибленим вивченням 

іноземних мов    № 112 

імені Т. Шевченка 

Англ. 

629 

Нім. 

629 

Франц. 

629 

- 629 27 



 міста Києва 

14.  Еколого – природничий 

ліцей № 116 міста Києва 

 

Англ. 

239 

- - - 239 2 

15.  Школа І – ІІІ ступенів   

№ 122 міста Києва 

 

Англ. 

402 

- - - 402 3 

16.  Спеціалізована школа 

 І-ІІІ  ступенів з 

поглибленим вивченням 

англійської та 

італійської  мов № 130 

імені Данте Аліг’єрі 

міста Києва 

 

Англ. 

771 

Італійська 

441 

- Італійська 330 771 20 

17.  Школа І – ІІІ ступенів  

№ 132 міста Києва 

 

Англ. 

917 

Нім. 

196 

- - 917 6 

18.  Школа І – ІІІ ступенів  

№ 150 міста Києва 

 

Англ. 

133 

- - - 133 3 

19.  Школа І – ІІІ ступенів                   

№ 151 міста Києва 

 

Англ. 

358 

Нім. 

204 

- - 358 5 

20.  Спеціалізована школа  

І-ІІІ  ступенів з 

поглибленим вивченням 

англійської мови № 165 

міста Києва 

 

Англ. 

318 

Нім.118 

Фр.62 

- - 318 9 

21.  Гімназія  № 179 Англ. 

1050 

Нім. 

559 

- - 1050 12 

22.  Школа І – ІІІ ступенів   

№186 міста Києва 

 

Англ. 

561 

Іспан. 

273 

- Ісп. 273 561 2 

23.   Спеціалізована школа 

 І-ІІІ  ступенів з 

Англ. 

726 

Нім. 

516 

- - 726 17 



поглибленим вивченням 

іноземних мов № 220 

міста Києва 

24.  Ліцей 227 імені  

 М. М. Громова міста 

Києва 

 

Англ. 

930 

- - - 930 7 

25.  Школа І – ІІІ ступенів  

 №236   міста Києва 

 

Англ. 

324 

- - - 324 2 

26.  Ліцей «Голосіївський»    

№ 241 міста Києва 

 

Англ. 

1255 

- - - 1255 19 

27.  Спеціалізована школа 

 І-ІІІ  ступенів з 

поглибленим вивченням 

української  мови та 

літератури № 260 

 міста Києва 

 

Англ. 

619 

- - - 619 5 

28.  Спеціалізована школа 

 І-ІІІ  ступенів з 

поглибленим 

вивченняммови     

 № 269 міста Києва 

Франц.  

875 

Англ. 

522 

 Англ. 227 875 21 

29.  Спеціалізована школа 

 І-ІІІ  ступенів з 

поглибленим вивченням 

української  мови та 

літератури № 273 

 міста Києва 

Англ. 

350 

- - - 350 2 

30.  Школа І – ІІІ ступенів                 

№ 286 міста Києва 

Англ. 

1148 

- - - 1148 8 

31.  Школа ІІ – ІІІ ступенів     

№ 319 імені Валерія 

Лобановського  

 міста Києва 

59 - - - 59 3 



32.  Спеціальна школа –

інтернат       І – ІІ 

ступенів      №  7 міста 

Києва 

Англ. 

133 

- - - 133 1 

33.  Спеціальна школа –

інтернат  І – ІІІ ступенів     

№ 9 міста Києва 

 

Англ. 

104 

- - - 104 1 

34.  Спеціальна школа –

інтернат  І – ІІ ступенів      

№ 11 міста Києва 

 

 

Англ. 

100 

- - - 100 1 

35.  Навчально – виховний 

комплекс «Барвінок» 

міста Києва 

Англ. 

73 

- - - 73 1 

36.  Навчально – виховний 

комплекс  «Ромашка» 

міста Києва 

Англ. 

80 

Франц. 

27 

- - 80 2 

37.  Навчально – виховний 

комплекс  «Славута» 

 

Англ. 

64 

- - - 64 1 

38.  Приватний заклад 

«Приватний навчально – 

виховний комплекс 

загальноосвітня школа 

1-3 ступенів – дитячий 

садок  «Міцва - 613» 

Англ. 

51 

Іврит 

51 

- - 51 2 

39.  Ліцей «Гранд» 

 

Англ. 

138 

Нім. 

85 

- - 138 6 

40.  ПП «навчальний заклад 

«Європейський 

колегіум» 

Англ. 

244 

- - Нім. 113 

Фр. 59 

Італ. 24 

244 8 

41.  Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю  

«Спеціалізований 

Англ. 

83 

- - Кит. 17 

Фр. 31 

Нім. 8 

83 4 



загальноосвітній 

навчальний заклад І 

ступеня «Ліко-школа» 

 К-сть навч. закладів Перша 

мова 

Друга 

мова 

Третя 

мова 

Факуль 

татив 

Всього  

(к-ть учнів) 

К-ть вчителів 

По 

району 

41 

 

 

41 навч. 

закл. 

(18 523 

учнів) 

21 навч. 

закл. 

(5655 

учнів) 

1 навч. 

закл. 

(629 

учнів 

7 навч. закл.  14 

факультат. 

(1464 учні) 

 9 мов 

 

18 523 304 

 

Польгуй  2579413 

 


