
1. Співробітництво з зарубіжними навчальними закладами 
 

№ Навчальний заклад району 

Зарубіжний 
навчальний заклад 

(назва навчального закладу 
українською мовою) 

Термін дії Угоди 
про співпрацю 

(з…по…р) 
Напрямки співпраці 

Польща, 48 

1 СШ № 24 
Ліцейно-гімназійний 

комплекс  
м. Гловно 

24.05.2011 р.- 
24.05.2016 р. 

Обмін педагогічними технологіями, методичними 
розробками, залучення спеціалістів та учнів до організації 

і проведення науково-практичних педагогічних та 
учнівських конференцій, культурно-виховних програм. 

2 СШ № 24 
Комплекс загальноосвітніх 

шкіл  
м. Лодзь 

26.05.2011 р. – 
26.05.2016 р. 

Обмін методичними розробками, залучення спеціалістів 
та учнів до організації і проведення науково-практичних 

педагогічних та учнівських конференцій, культурно-
виховних програм. 

3 СШ №53 
Ліцей ім. Зембжуцьких  

м. Познань 
Від 14.03.2008р., 

продовжено 
Мовне стажування українських школярів, спільні 

проекти, обмін учителями та учнями 

4 Школа № 175 ім. В.Марченка 
Школа  

 ім. Вл. Ст. Реймонта 

Термін угоди  
закінчився  в 

2014р. (На  даному  
етапі  ведеться  

пошукова  робота  
щодо  

налагодження  
співпраці  із   

міжнародними  
школами-

партнерами.) 

Вивчення  мови, культури, традицій народів,обмін  
делегаціями. 

5 
Ліцей політики, економіки, 

права та іноземних мов 
Загальноосвітній ліцей  

ім. Владислава IV 
З 17.04.2009  р. - 

безстроково 
Конференція в режимі он-лайн за допомогою скайпу 

«Толерантність – шлях до незалежності» (20.11.2014 р.) 



м. Варшава Культурний обмін з метою покращення знань з 
англійської, німецької мов українськими ліцеїстами і 
англійської та української мов польськими учнями та 
розширення світогляду учнів у галузі країнознавства, 
культурології, традицій та побуту партнерських країн. 

6 
Гімназія НПУ імені 
М.П.Драгоманова 

Комплекс загальноосвітніх 
шкіл №2 ім. Маркіяна 

Шашкевича в Перемишлі 

з 22.11.2013 р.  
(постійно) 

Знайомство з традиціями європейських країн, 
формування власного розуміння екологічних проблем 

планети, поширення дружніх стосунків, виховання 
національної гідності, удосконалення знання іноземних 

мов, тощо. 

7 
Гімназія НПУ імені 
М.П.Драгоманова 

Комплекс загальноосвітніх 
шкіл № 4 ім. Богдана Ігоря 

Антонича 

з 22.11.2013 р.  
(постійно) 

Поглиблення вивчення іноземних мов, знайомство з 
країною, з її культурою, традиціями та способом життя. 

Євроінтеграція та обмін досвідом в цій галузі 

8 Технічний ліцей 
Комплекс шкіл  

м. Кробія 
З 01.05.2006 р. 

по 2016 р. 
Культурний обмін.  

09.10.2014 р – візит до Польщі. 
Норвегія,  47 
9 СШ № 97 ім. О.Теліги Lye skule Безстрокова Інтернет-листування 
Нідерланди, 31 

10 СШ № 57 
Кордеріус Коледж 

м. Амерсфорт 

З 22.08.11р. по 
29.08.13р. 

(підписання угоди 
планується  

в березні 2015 р.) 

Візит учнів з Нідерландів до Києва в травні 2015 року. 
Відвідування коледжу в березні 2015 р. українськими 

школярами. 
Знайомство з системою освіти, відвідування уроків, 

історичних місць. 

11 
Ліцей №38 ім. 

В.М.Молчанова 
Гементелік гімназія, 

Хілверсум,  
З 2010р. 

по 2015 р. 

Панєвропейський освітній проект 
Розвиток  інтелектуального та культурного рівня учнів та 

вчителів в галузі історії, науки, культури 
Фінляндія, 358 

12 
Ліцей №38 ім. 

В.М.Молчанова 
Вища школа, Вантаа 

З 2010р. 
по 2015 р. 

Панєвропейський освітній проект 
Розвиток  інтелектуального та культурного рівня учнів та 



вчителів в галузі історії, науки, культури 
Литва, 370 

13 Технічний ліцей 
Центр просвіти педагогів 

Кретингського району 
28.10.2010 р. 

по 2015 р. 
Обмін делегаціями 

14 Технічний ліцей 
Прогімназія 

ім. Андрекайтене Венуоліса 
м. Анікщай 

04.10.2013 
по 2018 р. 

Обмін делегаціями  

Італія, 39 

15 
Ліцей №38 ім. 

В.М.Молчанова 
Середня школа, Алатрі 

З 2010р. 
по 2015 р. 

Панєвропейський освітній проект 
Розвиток  інтелектуального та культурного рівня учнів та 

вчителів в галузі історії, науки, культури 
Грузія, ГЗ 

16 СШ № 102 
Середня загальноосвітня 
школа № 2 Абхазської 
автономної республіки  

2014-2017 рр. 
( з 2009 р.) Співробітництво та спільна діяльність 

17 СШ № 102 
Тбіліська публічна школа  

№ 41 ім. М. Грушевського, 
2014-2017 рр.  

( з 2011 р.) Співробітництво та спільна діяльність 

Чехія, 42 

18 СШ № 106 

Школа з поглибленим 
вивченням англійської мови 
ім. Франчески Племенкової, 

м. Прага 

З 03.09.2014 р. – 
02.09.2015 р. 

Листування , інтернет спілкування, семінари 

19 
Ліцей №38 ім. 

В.М.Молчанова 
Гімназія Д.Сейферта,  

м. Прага  
З 2010р.  

по 2015 р.. 

Панєвропейський освітній проект 
Розвиток  інтелектуального та культурного рівня учнів та 

вчителів в галузі історії, науки, культури 

20 
Гімназія НПУ імені 
М.П.Драгоманова 

Перша Словенська гімназія 
 м. Прага 

з 20.09.2013 
(постійно) 

Обмін делегаціями з метою знайомства з навчальними 
закладами, системою освіти, знайомство з країною, 

культурою, традиціями, обмін досвідом 
Словаччина, 421 



21 СШ № 102 
Лінгвістична гімназія м. 

Попрад,  
Словацька республіка 

2013-2017  
(з 2012 р.) 

Співробітництво та спільна діяльність.  
Відвідали партнерів в жовтні 2013 р. та березні 2014 р. 

Німеччина, 49 

22 Школа № 25 
Гімназія Танненберг 

м. Гревесмюлен, 
Рейнаерштрассе 23936 

З 01.09.2012 р. до 
невизначеного 

терміну 

Вдосконалення навичок володіння іноземною мовою в 
повсякденному житті 

можливість  вивчення історії, традицій і культури обох 
країн 

23 СШ № 53 
Міська школа ім. Віллі 

Брандта м. Мюнхен, 
Від 15.04.1999р., 

продовжено 
Мовне стажування українських школярів, спільні 

проекти, культурний обмін 

24 СШ № 53 
Професійний коледж 

Гільдегарденшуле  
м. Мюнстер 

Від 01.03.2014 р. 
Мовне стажування українських школярів, спільні 

проекти, обмін учителями та учнями  
(відбувся візит до Німеччини в березні 2014 р.) 

25 СШ № 57 
Гімназія Теодора Хойса 

м. Людвигсхафен 

з 09.06.09р. по 
09.06.14р. 

(планується 
підписання угоди в 

червні 2015р.) 

Сприяння активному відродженню національних культур, 
мов, традицій та їх взаємозбагаченню, встановлення та 

розвиток дружніх зв’язків між школярами різних держав,   
співробітництво між навчальними закладами, обмін 

учнівськими групами з метою підвищення їх мовного та 
загального рівня освіти, вивчення демократичних 

традицій розвинутих країн світу, організація цікавого та 
змістовного  дозвілля учнів. 

Історико–культурний огляд визначних місць 
Відвідування уроків 

Організація листування між учнями. 

26 СШ № 155 
Гімназія ім. Фрідріха Еберта 

м. Бонн 
З 01.09.2013 р. по 

30.05.2014 р. 
Мистецтво України та Німеччини 

Росія, 7 

27 Школа № 70 
Московська державна 

школа № 57 
До 2017 р. 

Обмін групами учнів та учителів з метою ознайомлення з 
країною, її культурою, традиціями. 

28 Український медичний ліцей ГОУ ЦО № 1239 Тимчасово збереження культурної спадщини; екологія; 



НМУ імені О.О.Богомольця м. Москви призупинено 
угоду 

самоуправління; культурологія; екскурсійна робота. 

29 
Український медичний ліцей 
НМУ імені О.О.Богомольця 

145 експериментальна 
спеціалізована школа РАПН 

м. Пущино Московської 
обл. 

безстрокова біоетика; біофізика. 

30 
Ліцей №38 ім. 

В.М.Молчанова 
Греко-Латинський колегіум, 

Москва 
З 2010 р. 

по 2015 р. 

Панєвропейський освітній проект 
Поширення інтелектуального та культурного рівня учнів 

та вчителів в галузі історії, науки, культури 
Туреччина, 90 

31 СШ № 24 
Середня школа  

Килич Алі –Паша  
м. Стамбул 

25.04.2011 р. - 
безстроково 

Проведення спільних заходів, вдосконалення навчально-
виховного процесу. Спільний аналіз і апробація нових 
навчальних планів, програм. Обмін досвідом роботи 

батьківських комітетів  
(відбувся візит до Туреччини у квітні 2014 р.) 

32 СШ №73 
Школа імені Ісмаіл Тарман 

м. Стамбул 
безстроково 

- вивчення турецької/української мов; 
-обмін делегаціями вчителів та учнів; 
-листування через Інтернет;  
-поїздка до Туреччини 01.03.2014 р.  

33 СШ № 139 
Школа ім. Лютфі Баната 

р-ну Бешикташ,  
м. Стамбул 

До 02.02.2017 

Обмін делегаціями, досвідом між педагогічними 
колективами, ознайомлення з культурою та традиціями 
народів. 
Проведено прийом делегації з Туреччини - 21.06 – 
25.06.14 рр.; заплановано прийом делегації на 27.03.- 
29.03. 2015 р. та поїздка до школи – партнера на 23 – 
27.04.2015 р. 

34 Технічний ліцей 
Комплекс шкіл  

м. Стамбул 
18.04.2010 р. 

по 2015 р. 
Обмін делегаціями педагогів та учнів 

Мальта, 356 
35 СШ № 155 Коледж Св Іллі, Венера, Щорічні Спільне проведення онлайн уроків та конференцій з хімії 



Мальта домовленості 
відповідно до 

готовності 
партнерів до 

співпраці 

та біології 

Франція, 33 

36 СШ № 49 
Колеж Жан Зе 

М. Сотвіль ле Руан 

З 30.11.1990 р. 
по 30.11.2015 р. 

(угода 
поновлюється 
кожні 5 років) 

Обмін делегацій представників шкіл, мовне стажування 
учнів та вчителів. 

Одержання додаткової інформації зі спецкурсів: 
«Країнознавство», «Література Франції», «Історія 

Франції» 

37 СШ № 49 
Лінгвістична школа  

«Азур-Лінгва»  
м. Ніцца 

з 01.02.2007 р. 
по 01.02.2015 р. 

(угода поновл.  
кожні 5 р.) 

Обмін делегацій представників шкіл, мовне стажування 
учнів та вчителів. 

Одержання додаткової інформації зі спецкурсів: 
«Країнознавство», «Література Франції», «Історія 

Франції» 

38 СШ № 49 
Науково-технічний центр 

«Ля Вілєт» 
з 01.05.2007 р. 

по 01.05.2015 р. 

Обмін делегацій представників шкіл, мовне стажування 
учнів та вчителів. 

Одержання додаткової інформації зі спецкурсів: 
«Країнознавство», «Література Франції», «Історія 

Франції» 
Данія, 45 

39 
Ліцей №38 ім. 

В.М.Молчанова 
Свендборгська гімназія, 

Свендборг 
З 2010 р. 

по 2015 р. 

Панєвропейський освітній проект 
Поширення інтелектуального та культурного рівня учнів 

та вчителів в галузі історії, науки, культури 
Греція, 30 

40 
Ліцей №38 ім. 

В.М.Молчанова 
Морайтіс школа,  

м. Афіни 
З 2010р. 

по 2015 р.. 

Панєвропейський освітній проект 
Поширення інтелектуального та культурного рівня учнів 

та вчителів в галузі історії, науки, культури 
Білорусь, 375 



41 СШ № 41 
Гімназія № 12 

м. Мінськ 
01.11.2013 р. – 
01.11.2023 р. 

Розвиток професійної компетентності педагогічних 
працівників та лідерських якостей учнів 

42 
Гімназія НПУ імені 
М.П.Драгоманова 

Гімназія №1 імені 
Ф.Скорини  
м. Мінськ 

з 22.11.2013 
(постійно) 

Обмін делегаціями з метою знайомства з навчальними 
закладами, системою освіти, знайомство з країною, 

культурою, традиціями, обмін досвідом 
Японія, 81 

43 СШ № 91 

Приватний навчальний 
заклад для дітей з 

особливими вадами  
(в рамках роботи з 

благодійним фондом «Зірки 
миру») м. Маясакі 

від 21.04.2003 р. 
Безстрокова 

1.Реалізація концепції естетичного виховання та розвитку 
молоді на засадах колективної та миротворчої діяльності. 
2.Еколого-просвітницький. 
3.Освітянський 
4.Фізкультурно-оздоровчий 

44 СШ № 106 
Міжнародна школа  YMCA 

м. Токіо 
З 03.09.2014 р. – 
по 02.09.2015 р. 

Переписка , інтернет спілкування, відеопроекти 

Угорщина, 306 

45 
Ліцей №38 ім. 

В.М.Молчанова 
Гімназія імені Юлія Гула, 

Будапешт, Угорщина 
З 2010р. 

по 2015 р.. 

Панєвропейський освітній проект 
Поширення інтелектуального та культурного рівня учнів 

та вчителів в галузі історії, науки, культури 
США, 1 

46 Технічний ліцей 
Комплекс шкіл  

США, м. Лос Анжелес 
Каліфорнія 

2010 р. 
по 2015 р. 

Обмін делегаціями педагогів та учнів 

Румунія, 40 

47 
Ліцей №38 ім. 

В.М.Молчанова 
Національний коледж,  

м. Бухарест 
З 2010р. 

по 2015 р. 

Панєвропейський освітній проект 
Поширення інтелектуального та культурного рівня учнів 

та вчителів в галузі історії, науки, культури 
Азербайджан, 994 

48 СШ № 49 
СЗШ № 46 з поглибленим 

вивченням французької 
З 01.09.11р –  
01.09 16 р.  

Обмін делегацій представників шкіл, мовне стажування 
учнів та вчителів. 



мови  
м. Баку 

Одержання додаткової інформації зі спецкурсів: 
«Країнознавство», 

«Література Франції», «Історія Франції» 
 

2. Співпраця з міжнародними громадськими організаціями та дипломатичними представництвам 
 

№ Навчальний 
заклад району Напрямки співпраці Спільні заходи 

AIESEC – міжнародна молодіжна громадська організація 

1 СШ № 41 
Розвиток лідерського та 

професійного потенціалу молоді та їх 
позитивного внеску в суспільство 

 Проект «Фінансова грамотність учнів старших класів», 
 Проект, присвячений профорієнтації 
01.12.2014 р. – 01.02.2015 р. 

Посольство Франції в Україні. Французький культурний центр 

2 СШ № 49 

Організація методичних семінарів, 
читацьких конференцій, виставок, 

фестивалів приурочених до 
знаменних дат, круглих столів. 

Семінари: «Оновлення навчальних програм з білінгвальних предметів 
(географія, математика, історія)»,конкурси знавців французької мови, перегляд 
французьких фільмів, здача екзаменів DELF-DALF у французькому 
культурному центрі та на базі школи, 
участь у заходах посольства Франції в Україні та Французького культурного 
центру. 

Посольство Німеччини в Україні 

3 СШ № 53 Освітній, культурний, інформаційний Зустрічі з представниками посольства.  
Участь представників посольства в екзаменах DSD в якості спостерігачів. 

Німецький культурний центр Гете-Інститут 

4 СШ № 53 Освітньо-розвиваючий, культурний Школа № 53 є «Школою-партнером майбутнього» (PASCH-Schule). 
Відвідування виставок Інституту Гете 

5 СШ № 135 Навчальний 
Робота з учбовими виданнями Семінари (протягом року) 

Управління німецькими школами закордоном, Кьольн, Німеччина 

6 СШ № 53 Освітній Участь в семінарах, конференціях ZfA, підготовка учнів до екзамену DSD, 
курси підвищення кваліфікації вчителів німецької мови в Німеччині 

Посольство Республіки Польща 
7 Школа № 58 Вивчення польської мови в школі - 



8 Технічний 
ліцей 

Пошук партнерів для спільної 
міжнародної співпраці 

Спільні міжнародні проекти з молоддю 
січень-травень 2015 року 

Програма обміну майбутніх лідерів (FLEX) 

9 Школа № 70 Освітньо-розвиваючий, культурний Відвідування виставки з питань освіти у США, програма обміну майбутніх 
лідерів. 

Освітнє агентство DEC Education 
10 Школа № 70 Освітньо-розвиваючий, культурний Відвідування виставки елітних вузів за кордоном. 11-12.10.2014 р. 

Благодійний фонд «Зірки миру» (неурядова добровільна організація) - Японія 

11 СШ № 91 

1.Реалізація концепції естетичного 
виховання та розвитку молоді на 
засадах колективної та миротворчої 
діяльності. 
2.Еколого-просвітницький. 
3.Освітянський 
4.Фізкультурно-оздоровчий 

Відвідування навч. закл. у складі делегації спільно з благодійним фондом 
«Надія» 

(Голова батьк. комітету школи та представник учн. самовряд.,  
січень 2015 року 

Листування 
(впродовж року)  

Благодійний фонд «Ліга Меценатів Гуманного Дитинства»,  Міжнародний проект «Galleri art help kids» 

12 СШ № 91 

Реалізація концепції естетичного 
виховання та розвитку молоді на 

засадах колективної та благодійної 
діяльності. 

Участь у Міжнародному фестивалі юних меценатів «Ангел миру» у проекті 
«Різдво з ангелами»( грудень 2014 року) 
Участь у соціо-культурному Фестивалі «Українські дні гуманного дитинства» 
та Всеукраїнському творчому конкурсі «Справжні емоції» у Національному 
Заповіднику «Софія Київська» 
( грудень 2014 р. –травень 2015 р.) 
Майстер класи гуртка образотворчого мистецтва «Мальви» СШ № 91 з пісочної  
Анімації в рамках проведення Міжнародного фестивалю юних меценатів 
«Ангел миру» у проекті «Різдво з ангелами» 
( грудень 2014 року) та 
Всеукраїнського творчого конкурсу «Справжні емоції» свята «Великодня» в 
СШ№ 91» (квітень 2015 року) 
Участь у щорічному фестивалі шоколаду ( квітень – травень 2015р.) 
Постійно діючі благодійні аукціонидитячих робіт з подальшим 
перераховуванням коштів на рахунки дитячих будинків 

Київська французька школа 



13 СШ № 91 Освітній  

1.Спільні фахово- методичні семінари-практикуми для педагогів 
2.Залучення учнів до участі у спільних творчих конкурсах, вечорах, святах 
3.Відкритий режим користування ресурсним центром 
( література світового рівня з комунікативно – зорієнтованого навчання) 
Від 01.08.2012 р. до 30.07.2015 р. 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
14 Школа №101 Освітній  Зустрічі з представниками, відвідування університету учнями 

Громадська організація Клуб айкідо «Кендей» 
15 Школа №101 Освітньо-розвиваючий, культурний Проведення серії лекцій 

Грузинський культурно-освітній центр м. Києва (керівник – Шамугія Бессаріон Кукурійович) 

16 СШ № 102 Освітньо-розвиваючий, культурний 
Виступ творчих колективів центру перед учнями школи. 

Спільне проведення новорічного свята. 
Заходи в рамках тижня грузинської культури в Україні. 

Представництво «Макмілан» в Україні, Великобританія  (за підтримки Посольства Великобританії в Україні, Британської Ради) 

17 СШ № 135 Освітньо-розвиваючий, культурний Семінари  
Постійно діюча робота з учбовими виданнями 

18 
Гімназія НПУ 
імені 
М.Драгоманова 

Освітньо-розвиваючий, 
культурний 

1. Онлайн семінари для вчителів англ. мови (щомісяця)  
- Спільні тренінги для вчителів англійської мови та учнів 
- Участь у виставках 
-Проведення майстер-класів 

Представництво «Оксфорд Юніверсіті Прес» в Україні,  Великобританія 
19 СШ № 135 Навчальний Семінар щодо міжнародних екзаменів 

20 
Гімназія НПУ 
імені 
М.Драгоманова 

Освітньо-розвиваючий, культурний Конференція «ЗНО. Етапи підготовки» 
Лютий 2015 року 

Росзарубежцентр 
21 СШ № 135  Освітньо-розвиваючий, культурний Семінари, концерти (протягом року) 

Міжнародна організація об’єднаного Королівства з освітніх та культурних зв’язків (Британська рада в Україні) 
22 СШ № 135  Навчальний Семінари (протягом року) 

Клуб «Ротарі», Канада 



23 СШ № 155 Освітньо-розвиваючий, культурний 
Доброчинні акції  

Допомога АТО - організація трьох посилок до АТО 
Звернення до міжнародних організацій із закликом об'єднатись у допомозі 

Україні 
Екологічна акція  

Проекти - допомога дітям сиротам та старим людям.   
Громадська організація Спілка Поляків України 

24 
Школа № 175 

ім.  
В. Марченка 

Методична підтримка  посібниками, 
інформаційними буклетами; 
організації семінарів, лекцій, 

конференцій, «круглих столів», 
профілактично-просвітницьких 

заходів. 

Відзначення  річниці Незалежності Польщі 13 листопада;  
Урочистий концерт з нагоди річниці заснування Спілки Поляків України;   
30 листопада: Відзначення свята Миколая  та  католицького Різдва (Київський  
костел);  
Концерт  для  воїнів АТО в Українському  домі;   

Консульський відділ Республіки Польща 

25 
Школа 

№ 175 ім. 
В.Марченка 

Організація програм обміну, 
навчання та підвищення кваліфікації 

вчителів; 
організація та проведення культурно-

мистецьких заходів 

Відео- конференція вчителів 
Свято  для  дітей  з  обмеженими  можливостями «Святий Миколай завітав до 

нас…» 

Міжнародна Асоціація "Зелених шкіл світу" (штаб-квартира місто Торонто) 

26 

Український 
медичний ліцей 
НМУ імені 
О.Богомольця 

Участь в Міжнародних 
конференціях, 
обмін досвідом 

Конференції 

Міністерство сім’ї, дітей, молоді, культури та спорту федеральної Землі Північна Рейн- Вестфалія, округ Мінстер  

27 Ліцей №38 ім. 
В.Молчанова Освітньо-розвиваючий, культурний 

Проект «Зустріч зі Східною Європою - 2015»: проектні роботи та інтерактивне 
спілкування  

Проект «Зустріч зі Східною Європою - 2015»: ознайомлення з географією, 
історією, культурою та традиціями країн Східної Європи, розширення 
світогляду учнів та використання нових знань в навчальному процесі 

HMC-projekt в країнах центральної та східної Європи –освітня  компанія з обмеженою відповідальністю   

28 Ліцей №38 ім. 
В.Молчанова Освітній 

Проведення тестування учнів 10-11 класів шкіл України з метою відбору на 
навчання протягом 1 року у школах Сполученого Королівства Великої Британії 
та Північної Ірландії  



Польський інститут у Києві (представництво Міністерства закордонних справ Республіки Польщі) 

29 

Ліцей 
політики, 

економіки, 
права та 

іноземних мов 

Інформаційно-гуманітарний 

Участь в культурологічних та просвітницьких заходах ( музичних фестах, 
зустрічах з видатними поляками, мистецьких виставках) (протягом року); 
Спільна україно-польська участь у соціально-культурній акції «Діти – дітям» 
(протягом року); 
Зустріч з Пані Євою Замушек – Загата, консулом Польської Республіки. 
Круглий стіл: «Цінності, які нас об'єднують» (19.09.2014); 
Участь у святкуванні Дня європейських мов та грі- конкурсі «Європа в пазлах» 
(Польський інститут спільно з Британською Радою) (23.09.2014 р.) 

Незалежна громадська організація «Європейський вибір» 

30 

Ліцей 
політики, 

економіки, 
права та 

іноземних мов 

Організація зустрічей, круглих 
столів, виставок, фестивалів; 

спільне проведення семінарів, 
круглих столів та освітньо-

просвітницьких акцій. 

Дні грузинського культурного надбання в ліцеї. «Грузія – країна гостинності»  
(20-24.11.2014 р.); 
Зустріч з італійським фотохудожником Піно Нінфа (10.10.2014 р.); 
Участь у спільних проектах протягом року 

Міжнародний центр координації волонтерських ініціатив «Я хочу жити в якісному світі» 

31 

Ліцей 
політики, 

економіки, 
права та 

іноземних мов 

Організація зустрічей, круглих 
столів, виставок, та освітньо-

просвітницьких акцій. 

Участь у міжнародних форумах  та круглих столах споживачів 
(протягом року) 

Чеський центр в Україні 

32 

Ліцей 
політики, 

економіки, 
права та 

іноземних мов 

Організація зустрічей, круглих 
столів, виставок, та освітньо-

просвітницьких акцій. 

Участь культурних заходах в рамках "Року чеської музики"; 
День Чехії у Ліцеї. (13.11.2014 р.); 
Спільний мультимедійний проект «Ярослав Гашек у Києві» (протягом року); 
Зустріч з викладачем чеського освітнього центру «OCA PRAGA»  Павелом 
Хадіколом (03.10.2014 р.); 
Участь у мовному клубі (щоп’ятниці протягом року) 

Асоціація з міжнародних питань (Чеська Республіка) 

33 

Ліцей 
політики, 

економіки, 
права та 

Організація зустрічей, круглих 
столів, виставок, та освітньо-

просвітницьких акцій. 

Міжнародний україно-чеський семінар  «Мультикультукне виховання в школі» 
(24.09.2014 р.) 



іноземних мов 

Рада Європи, Європейський Центр Вергеланда (Осло), Міністерство закордонних справ Норвегії 

34 
Гімназія НПУ 

імені 
М.Драгоманова 

Участь у тренінгах 
Створення та реалізація проектів 

1. Участь у Семінарі-тренінгу «Демократичне врядування в школі» (березень 
2015р.) 
2. Створення плану проекту «Освіта для демократичного громадянства і прав 
людини»   
3. Реалізація проекту (січень 2015р.) 

Український центр злагоди 

35 
Гімназія НПУ 

імені 
М.Драгоманова 

Питання міжнародної правової 
діяльності 

Перегляд кінофільму  з подальшим обговоренням "Возз'єднання: 10 років після 
війни" (щодо міжнародного конфлікту) 
(січень-лютий 2015)  

Посольство Литви в Україні 

36 Технічний 
ліцей 

Пошук партнерів для спільної 
міжнародної співпраці 

Спільні міжнародні проекти з молоддю 
січень-травень 2015 року 

 
 
3. Співпраця з українською діаспорою 

 

№ Держава 
Громадська організація, 

навчальний заклад 
української діаспори 

Навчальний 
заклад району Напрямки співпраці 

1. Польща 
СШ № 2 ім. Маркіяна 

Шашкевича  
м. Перемишль 

Спеціалізована 
школа № 41 

Розвиток професійної компетентності педагогічних 
працівників. 

 

2. Нідерланди Королівська школа-гімназія,  
м. Апельдорн 

Спеціалізована 
школа № 41 

Розвиток професійної компетентності педагогічних 
працівників та лідерських якостей учнів 

 

3. Чехія Ярослав Пєшек, журналіст, 
доктор суспільних наук 

Спеціалізована 
школа № 97 
ім. О.Теліги 

Музейно-пошукова робота з питань життя і діяльності 
О.Теліги в Чехії. Зустріч членів гуртка екскурсоводів з 

Я.Пєшеком. Пошукова робота по створенню 
родословної М.Теліги (чоловіка О.Теліги)за сприяння 

родичів М.Теліги. 



4. Канада Студенство Канади Спеціалізована 
школа № 139 Проведення засідань школи україністики 

5. Канада 
 

Інститут 
Петра Могили 

Український 
медичний ліцей 

НМУ імені 
О.О.Богомольця 

Участь у Міжнародних конференціях 

6. Росія 

Міжнародна культурно-
просвітня програма «Київ – 

Санкт-Петербург. Школа 
Володимира Лубенка» 

Ліцей №38 ім. 
В.М.Молчанова 

Спільні семінари, дослідження можливості 
використання методики Володимира Лубенка на 

уроках образотворчого мистецтва, літератури, історії 
тощо. Участь в теоретичній конференції та майстер-

класах, відвідування виставки, присвячених 15-річчю 
співпраці в Україні в виставковому залі Російського 

центру науки та культури в Києві 

7. Угорщина Товариство української культури 
в Угорщині 

Гімназія 
НПУ імені 

М.П.Драгоманова 

Культурний, лінгвістичний освітній обмін між 
громадою та країною, 

Надання методичної допомоги, знайомство із життям 
українців в Угорщині. 

 
4. Участь у міжнародних проектах та програмах  

№ Міжнародний проект, 
міжнародна програма 

Навчальний заклад, 
який бере участь у 

міжнародному 
проекті, 
програмі 

Мета проекту, програми Заходи щодо реалізації проекту, програми 

1. «On the way to Oxford 
quality» СШ № 41 

Метою проекту є сприяння 
постійному творчому зростанню, 

підвищенню науково-методичного 
рівня учителів англійської мови і 

досягнення на цій основі значного 
Семінар «Мультикультурне 

виховання в школі» 
24,26 вересня 2014 

Спільні семінари вчителів кафедри іноземної мови 
та представників Oxford Press 

грудень 2014, лютий 2015 



2.  

«Альтернативне навчання 
для вчителів України» - 

АМО – асоціація з питань 
освіти. Польща 

СШ № 41 
Семінар «Мультикультурне 

виховання в школі» 
24,26 вересня 2014 

Семінар «Мультикультурне виховання в школі» 
24,26 вересня 2014 

3.  Проект білінгвальної 
освіти СШ № 49 

Викладання нелінгвістичних 
предметів іноземною мовою, що є 

характерною рисою 
загальноєвропейської та світової 

мовної освіти 

Введення курсу білінгвальних предметів в школі, 
співпраця з іншими школами в мережі 

білінгвальних середніх навчальних заходів, 
проведення всеукраїнських та міжнародних 

семінарів з питань білінгвальної освіти, фахове 
стажування вчителів . 

4.  

Міжнародна програма з 
підготовки учнів до  

екзамену з німецької  мови 
та отримання німецького  

мовного диплому 
(Sprachdiplom) 

центрального відділу у 
справах шкільної освіти за 

кордоном (ZFA - Кельн, 
Німеччина) 

 
СШ № 53 

Підготовка учнів до екзамену на 
отримання німецького мовного 
диплому, який підтверджує той 
рівень знань з нім. мови, який 

необхідний для навчання в 
німецьких навчальних закладах 

Семінари для вчителів, організовані носіями мови,  
факультативні заняття з німецької мови, літній 
інтенсивний курс для учнів 10-х класів, курси 
підвищення кваліфікації в Німеччині, участь в 

екзамені з німецької мови на отримання німецьких 
мовних дипломів (учні 11-го класу) 

5.  

Міжнародний проект 
«Молодь веде дебати» 

(Jugend debattiert) 
інституту Гете, фонду 

«Спогади та майбутнє», а 
також благодійного фонду 

Герті, Німеччина 

 
СШ № 53 

Навчити молодь вільно вести 
дебати на соціальні та соціально-

політичні теми в умовах демократії 
(дебати проводяться німецькою 

мовою) 

Тренувальні семінари для вчителів та учнів, пробні 
дебати в школі, а в подальшому тренувальні 

семінари  в інституті Гете і дебати 

6.  

Міжнародний проект 
асоційованих шкіл 

ЮНЕСКО:   
проект  «Відеоролик на 

роликах» 

Школа № 61 

Соціальне дослідження «Як 
проводять вільний час підлітки та 

молодь». Шляхи реалізації 
програми «Здоровий спосіб життя 

молоді мікрорайону» 

До кінця 2014 р. 

7.  Міжнародний проект 
асоційованих шкіл Школа № 61 Проект зі створення креативних 

клумб на раніше засмічених Вересень-травень 2014-2015 р.р. 



ЮНЕСКО: 
проект  «Creative Flowers» 

ділянках з метою озеленення міста, 
реалізації творчого потенціалу 

молоді та запобігання утворенню 
несанкціонованих сміттєзвалищ. 

8.  Програма обміну 
майбутніх лідерів (FLEX) Школа № 70 

Зрозуміти американську культуру 
та познайомити американців з 

культурою своєї країни. 
Вивчити та зрозуміти основи 
американського суспільства. 

Навчатися в американській школі протягом одного 
академічного року  

9.  

Благодійний фонд «Зірки 
миру» (неурядова 

добровільна організація) -
Японія 

СШ № 91 

1.Спільна миротворча діяльність 
дітей, батьків, педагогів. 
2. Інтеграція зусиль для добрих і 
корисних справ. 
3. Розробка і втілення проектів, 
направлених на поліпшення життя 
на планеті 

-Конкурс-проект  «Невідомі сторінки історії», 
Фестиваль «Українські дні гуманного дитинства» 
-«Пісочна анімація» в рамках Фестивалю 
«Українські дні гуманного дитинства» (листопад-
грудень 2015 року) 
- Урочистості «Пам'ять без кордонів» з нагоди 
відзначення 26-ї річниці виведення військ з 
Афганістану (лютий 2015р.) 
- «Фокусіма –Чорнобиль. Гірки уроки катастрофи» 
Мультімедійний проект 

10.  Київська французька 
школа СШ № 91 

1.Спільні фахово- методичні 
семінари-практикуми для педагогів 
2.Залучення учнів до участі у 
спільних творчих конкурсах, 
вечорах, святах 
3.Відкритий режим користування 
ресурсним центром 
( література світового рівня з 
комунікативно – зорієнтованого 
навчання) 

-«Свято української культури», учні, батьки, пед. 
колектив Київської французької школи та СШ № 91 
(20 червня 2014 року, проведено на базі СШ № 91) 
-Виставка дитячих поробок з природних матеріалів 
та флеш-моб «Одягнемо всю школу в вишиванку» 
(06.10.14-16.10.14) та «Свято врожаю»(21.11.14) із 
залученням учнів Київської французької школи та 
СШ № 91 ( в рамках проведення декади початкової 
школи СШ № 9 
-  «Про особливості французької культури 
святкування Різдвяних свят»» ( Виступ в СШ № 91 
французької школи в рамках благодійного 
міжнародного Фестивалю дитячої творчості та до 
Дня Святого Миколая (19 грудня  2014 року) 
- «Свято французької культури в Україні» (до Днів 



Європи,травень 2015 р.) 

11.  

Благодійний фонд «Ліга 
Меценатів Гуманного 

Дитинства», 
Міжнародний проект 
«Galleri art help kids» 

 

СШ № 91 

1.Створення авторської 
інтелектуально-творчої майстерні 

дітям та родинам України. 
2. Втілення соціально-культурних 

ініціатив, імідж-підтримки 
партнерів, ідей сучасності. 

Участь у Міжнародному фестивалі юних меценатів 
«Ангел миру» у проекті «Різдво з ангелами»( 
грудень 2014 року) 
Участь у соціо-культурному Фестивалі «Українські 
дні гуманного дитинства» та Всеукраїнському 
творчому конкурсі «Справжні емоції» у 
Національному Заповіднику «Софія Київська» 
( грудень 2014 року –травень 2015р.) 
Майстер класи гуртка образотворчого мистецтва 
«Мальви» СШ № 91 з пісочної  Анімації в рамках 
проведення Міжнародного фестивалю юних 
меценатів «Ангел миру» у проекті «Різдво з 
ангелами»( грудень 2014 року) та 
Всеукраїнського творчого конкурсу «Справжні 
емоції» свята «Великодня» в СШ№ 91»(  квітень 
2015року) 
Участь у щорічному фестивалі шоколаду ( квітень – 
травень 2015р.) 
Постійно діючі благодійні аукціони дитячих робіт з 
подальшим перераховуванням коштів на рахунки 
дитячих будинків 

12.  
Громадська благодійна 

організація  
«Пам'ять без кордонів» 

СШ № 91 

1.Спільна військово- патріотична 
діяльність 
2. Робота щодо формування  у 
підростаючого покоління високої 
патріотичної свідомості , 
духовності, моральності та 
формування загальнолюдських 
цінностей 

Спільні заходи за участю: 
- представників Ради ветеранів Великої Вітчизняної 
війни та Київської міської  та районної  Спілки 
ветеранів воїнів – інтернаціоналістів; 
- членів правління Громадської організації  
«Пам'ять без кордонів». 
- курсантів Військового інституту Київського 
національного університету   ім. Т. Шевченка; 
- партнерів в освіті , партнерів по міжнародній 
діяльності 
- учнів та педагогів  СШ № 91;          Урочисте 
зібрання  з нагоди 26-ї річниці виведення військ з 



Афганістану та вшанування пам’яті героїв 
«Небесної сотні» - «Пам’ять без кордонів…» , 
проведення екскурсій до  шкільного музею 40-ї 
армії «Дороги, опалені війною…» 
із запрошенням ветеранів Великої Вітчизняної та 
Афганської війн, поповнення новими експонатами  
мистецької галереї відомих художників України 
«Пам'ять без  кордонів на базі СШ № 91(лютий 
2015р.); 

13.  YMCAУкраїни 
Проект «Єдина країна» СШ № 106 

Створення турботливого, 
шанобливого середовища для 

біженців з АТО 

Проведення навчальних семінарів для тренерів, 
вчителів та дітей (за графіком YMCA) 

14.  «Cambridge English Schools 
Programme» СШ № 106 

Запровадження можливостей 
спілкуватися іноземною мовою для 

кожної дитини 

Проведення навчальних семінарів для вчителів та 
дітей. Можливість здачі екзаменів для отримання 

сертифікатів (за графіком 
CambridgeEnglishSchools). 

 

15.  
E-Twinning  

(під егідою Міністерства 
освіти України) 

СШ № 155 Співпраця шкіл Західної Європи та 
України у освітніх програмах 

Онлайн презентація СШ 155 у ресурсах E-Twinnig 
та пропозиція розпочати спільний проект 

16.  

Спільний проект з 
Національним ботанічним 
садом імені академіка О. 
Фоміна з міжнародною 

участю «Чисте довкілля. 
Зелена лабораторія міста» 

Укрїнський 
медичний ліцей 

НМУ імені 
О.О. Богомольця 

Визначити за допомогою рослин-
індикаторів стан забруднення 

ґрунту, водойм та атмосферного 
повітря важкими металами, 

радіонуклідами та органічними 
сполуками. 

Підібрати оптимальний видовий 
асортимент рослин для очищення 

ґрунту, водойм та повітря від 
забруднення. 

Створити експозиційні композиції 
із тропічних і субтропічних видів 

рослин для санації, іонізації та 
очищення повітряного середовища 

28.09.2014 р. – Презентація саду каміння (У 
експозиції представлені зразки каменів з усіх 

куточків світу. Першими експонуються камені з 
країн Південно-Східної Азії ); 

2014-2015 н.р. – Відкриття ділянки Тебету; 
озеленення міста рослинами, що очищають повітря  



приміщень різного 
функціонального призначення. 

Розробити рекомендації по догляду 
за рослинами-біофільтрами. 

17.  
Панєвропейський  
освітній проект 

 

Ліцей №38 ім. 
В.М.Молчанова, 

Київ, Україна 

Поширення інтелектуального та 
культурного рівня учнів та вчителів 

в галузі історії, науки, культури 

Проведення тижнів науки, культури, історії. 
Театральний тиждень раз на рік. 

Листопад 2014р. Прага, Чехія: тиждень культури 
«Театр, як частина шкільної програми» 

Квітень 2015рю – театральний проект в Алатрі, 
Італія 

18.  

Міжнародна культурно-
просвітня програма «Київ 
– Санкт-Петербург. Школа 

Володимира Лубенка» 

Ліцей №38 ім. 
В.М.Молчанова, 

Київ, Україна 

Спільні семінари, дослідження 
можливості використання методики 

Володимира Лубенка на уроках 
образотворчого мистецтва, 

літератури, історії тощо. 

Проведення безкоштовних занять для дівчат та 
хлопців початкової школи 

19.  Проект «Зустріч зі 
Східною Європою - 2015»: 

Ліцей №38 ім. 
В.М.Молчанова, 

Київ, Україна 

Ознайомлення з географією, 
історією, культурою та традиціями 
країн Східної Європи, розширення 
світогляду учнів та використання 

нових знань в навчальному процесі 

Виконання проектних робіт учнями 6 - 7 класів, 
інтерактивне спілкування 

20.  

Міжнародна програма 
обміну учнями 

«Європейська молодь: ідеї, 
емоції, дії.» 

Ліцей політики, 
економіки, права та 

іноземних мов 

Покращення знань англійської та 
німецької мови, розширення 

кругозору учнів у галузі 
країнознавства, культурології, 
традицій та побуту Польської 

республіки  та вивчення і 
поширення досвіду діяльності 

доброчинних учнівських об’єднань 

Обмін делегаціями : 
Україна  - Польща 
(березень 2015 р.) 

 

21.  Європейський молодіжний 
парламент 

Гімназія НПУ імені 
М.П.Драгоманова, 
школи та гімназії 

Німеччини, Франції, 
Португалії 

Поширення та 
пропагуванняідеїєдиноїЄвропи та 

європейськогогромадянства 

Міжнародна київська сесія Європейського 
молодіжного парламенту 
(12-14 березня 2015 р.) 

22.  Українсько  – Польський Технічний ліцей Налагодження партнерських Проведення конференцій, робота тематичних  



проект «Я європеєць» м. Кробія 
Комплекс шкіл 

зв’язків, 
розширення культурного 

світогляду, обмін досвідом 

секцій,екскурсії по історичних місцям Польщі 
березень-квітень 2015 року 

23.  

Спільний проект Інституту 
інноваційних технологій, 

шкіл Києва та 
центрального району 

Варшави 

Технічний ліцей 
ЦДТ«Шевченківець» 

Школи Варшави 
(Польща) 

Створення спільного освітянського 
проекту 

Розробка проекту, обмін досвідом, створення 
робочих груп та платформи для проекту 

лютий-травень 2015 року 

 

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

№ Захід  
(фестиваль, конкурс, конференція тощо) Навчальний заклад Дата проведення На кого розрахований 

захід 

1 
«День  Європи»   
фестиваль 

Санаторна  школа-інтернат №  20 17.05.2014 р. 
учнів, педагогічний 

колектив 

2 Проект «З Україною в серці» СШ № 49 
1.11.2014 – 

26.05.2015 р.  

Учні 1-11 класів та 
громадські організації 

іноземних країн 

3 
Всеукраїнська конференція учнів «Модель 
ідеального суспільства за Шевченком» 

СШ № 49 28-29.11.2014 р.  
Учні шкіл-

асоційованих членів 
ПАШ ЮНЕСКО 

4 
Круглий стіл «Історія виникнення та розвитку 
української писемності» до Міжнародного дня 
писемності 

СШ № 49 08.09.2014 р.  Учні 10-х класів 

5 
День спасіння Вірменії - створення флешмобу, 
виконання національних танців 

СШ № 57 04.09.2014 р. 6-9 класи 

6 
Католицьке різдво - концертна програма-виступ 
англійського театру «Подаруй свято іншим!» 

СШ № 57 25.12.2014 р. 1-4 класи 

7 
День Валентина - англійські свята, концертні 
програми «Чарівна сила мистецтва» 

СШ № 57 13.-2.2-15 р. 9-11 класи 



8 Фестиваль «Всі народи і нації рівні» Школа № 58 28.11.14-5.12.14 р. 5-11 класи 
9 Вікторина «Традиції святкування Різдва у Британії» Школа № 61 17.12.2014 р.  Учні 5-7 класів 

10 Міжнародна турецька олімпіада СШ №73 Березень 2015 р.  Учні 6-11 класів 

11 
Міжнародний фестиваль «Світ очима дітей» в 
рамках постійно діючої акції «Діти-дітям» 

СШ № 91 Травень 2015 р. 
Учні, батьки, 

педагоги, 
громадськість 

12 
Міжнародний фестиваль юних меценатів «Ангел 
миру» 

СШ № 91 Грудень 2014 р. 
Учні,іноземна та 

українська 
гомадськість 

13 
Проведення на базі школи Всеукраїнського 
конкурсу читців творів Олени Теліги 

СШ № 97 
ім. О.Теліги 

За планом 
жіночого 

товариства ім. 
О.Теліги 

Учні, студенти 

14 Свято до дня Європи СШ № 102 17.05.2014 р. 
Учнів школи, 

вчителів, батьків 

15 
Свято до відкриття Днів грузинської культури 
"Тбілісоба" в Києві ( Андріївський узвіз) 

СШ № 102 04.10. 2014 р. 

Учнів школи, 
вчителів, батьків та 

учнів культурно-
освітнього 

грузинського центр 
16 Дитяче свято: Halloween СШ № 106 Жовтень 2015 р.  Учні 5-6 класів 
17 Дитяче свято Thanksgiving Day СШ № 106 Листопад 2015 р.  Учні1-4 класів 

18 
Турнір знавців англійської мови, історії, географії, 
англомовних країн 

СШ № 106 Лютий 2015 р.  Учні 7-9 класів 

19 Фестиваль St. Valentine’s Day у різних країнах світу СШ № 106 Лютий 2015 р.  Учні 9-11 класів 
20 Фестиваль, присвячений Дням Європи Ліцей №38 ім. В.М.Молчанова 5-8.05.2015 Учні 5-10 кл. 

21 
Робота лекторських груп «Права дитини і права 
людини» до міжнародного Дня прав людини. 
Районний «Турнір правознавців», ІІ місце 

Ліцей №38 ім. В.М.Молчанова Грудень 2014р. Учні 3-10 кл. 



22 
«Пізнаємо історичні пам’ятки європейських 
столиць» 

Ліцей №38 ім. В.М.Молчанова 
Жовтень-

листопад 2014 р.  
Учні 8-10 кл. 

23 
Конференція старшокласників «Модель ООН – 
2015» 

Ліцей №38 ім. В.М.Молчанова Березень, 2015 р. Учні  9-11 кл. 

24 
Міська країнознавча конкурсна гра для 
старшокласників «Подорож країнами Європи», І 
місце 

Ліцей №38 ім. В.М.Молчанова 21.11.2014 р. Учні 9-11 кл. 

25 Фестиваль колядок та щедрівок в режимі он-лайн 
Комплекс загальноосвітніх шкіл №2 ім. 

Маркіяна Шашкевича в Перемишлі 
Січень 2015 р. Учні 5-11 класів 

 

6. Діяльність євроклубів, осередків дружби 

№ Навчальний 
заклад 

Назва 
євроклубу, 
осередку 
дружби 

Дата 
створення 

ПІБ відповідальної 
особи Напрямки роботи Заходи проведені у 2014 році 

1 Спеціалізована 
школа № 53 

«Крок до 
Європи» 2011 р. Дяченко О.В. 

Інформаційний, 
просвітницький, 

підтримка партнерства 

Віртуальна екскурсія: «Музеї Європи», 
тренінг: «Європейські цінності та 
українська молодь», конкурс малюнків: 
«Європейський Союз очима дітей», 
підготовка до святкування Дня Європи, 
круглий стіл: «Європейські цінності та 
стандарти життя» 

2.  Спеціалізована 
школа № 91 

Юний 
дипломат 

01.10. 
2009 р.  

Бондаренко Карина 
Олегівна 

-Освітньо-естетич-ний, 
-Екологіч-ний, 
-Миротворчий 
-Військово-патріотичний 
-Охорона  здоров’я 

Вересень 2014 р. 
Мітинг присвячений Дню партизанської 
слави. Покладання квітів до пам’ятника Зої 
Космодем’янської. 
Жовтень 2014р. 
Екскурсійна програма до річниці 
визволення України , м. Києва від німецько 
– фашистських загарбників та з нагоди Дня 
захисника Вітчизни. 



-Волонтерський рух 
Листопад 2014р. 
Екскурсійна діяльність та Акція вшанування 
пам’яті загиблих у ВВв у меморіалі-музею 
ВВв 1941-1945рр. 
«Свято золотої осені»- працює школа 
навчання техніці виготовлення колажів, 
виробів із солоного тіста, тощо   на базі 
СШ№91 та виставка дитячих поробок 
образотворчого гуртка «Мальви» 
Грудень 2014р. 
Благодійна акція для хворих дітей з 
Київського Інституту ортопедії та 
травматології до Дня Святого Миколая 
«Святий Миколаю! Я тебе чекаю…» 
Спільна культурна діяльність СШ № 91 та  
французької Міжнародної школи в рамках 
благодійного міжнародного Фестивалю 
дитячої творчості 
Виїзний семінар – практикум в село 
Великополовецьке Сквирського району 
«Аспекти театральної педагогіки» 

3.  Спеціалізована 
школа № 155 Interact Kyiv 29 березня 

2010 р. 
Голіяд Неля 
Григорівна 

Доброчинні акції та 
міжнародні проекти 

Допомога АТО - організація трьох посилок 
до АТО 
Звернення до міжнародних організацій із 
закликом об'єднатись у допомозі Україні 
Екологічна акція 
Проекти - допомога дітям сиротам та людям 
похилого віку. 

4.  Ліцей №38 ім. 
В.М.Молчанова 

«Наш дім – 
Європа» 1992 р. Слобоженко М.В. 

Ознайомлення з 
культурою, історією 

традиціями країн Європи 
та світу 

Підготовка до міжнародних тижнів, 
проведення фестивалів до Дня Європи 



5.  
Ліцей політики, 

економіки, права 
та іноземних мов 

«Меридіан» 2006 р. 

Щербій Г.О., 
ЗДВР 

Подугольні-кова 
Злата , учениця 11 

– А класу, 
президент 
євроклубу 

обмін делегаціями та 
інформацією; 

Україна – Польща; 
Україна –  Литва; 
Україна – Естонія; 

Україна –  ЄС; 
Україна – Чехія; 
Україна - Грузія 

Організація зустрічей, 
круглих столів, виставок,  

ліцейних фестивалів; 
спільне проведення 

семінарів, круглих столів 
та освітньо-

просвітницьких акцій. 

Участь в українсько – польських 
культурологічних та просвітницьких 
заходах  музичних фестах, зустрічах з 
видатними поляками, мистецьких 
виставках) (протягом року); 
- Спільна україно-польська участь у 
соціально-культурній акції «Діти – дітям» 
(протягом року); 
- Зустріч з Пані Євою Замушек – Загата, 
консулом Польської Республіки. Круглий 
стіл: «Цінності, які нас об'єднують» 
(19.09.2014); 
- Участь у святкуванні Дня європейських 
мов та грі- конкурсі «Європа в пазлах» 
(Польський інститут спільно з Британською 
Радою) (23.09.2014 р.) 
- Укаїно- польська конференція в режимі 
он-лайн за допомогою скайпу 
«Толерантність – шлях до незалежності» 
(20.11.2014 ) 
- Дні грузинського культурного надбання в 
ліцеї. «Грузія – країна гостинності»  (20-
24.11.2014 р.); 
- Участь культурних заходах в рамках "Року 
чеської музики"; 
- Спільний україно-чеський мультимедійний 
проект «Ярослав Гашек у Києві» (протягом 
року); 
Участь у мовному клубі на базі Чеського 
центру в Україні (щоп’ятниці протягом 
року) 

6.  Технічний ліцей «Метл» 2005 р. Ридзель І.В. 
- Краєзнавчий 
(збір матеріалів про 
Україну та її зв’язки з 

1.Тематичні виставки  «Україна -
Європейська держава»; 
2. Класні години «Європа наш спільний 



Європейськими 
державами); 
- Інформаційно - 
рекламний(журналістська 
діяльність, оформлення 
пересувних та постійно 
діючих стендів) 

дім»; 
4.Співпраця з Молодіжним Європейськи 
парламентом 

 

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

№ Навчальний заклад, в 
якому працює вчитель – 

представник іншої 
держави 

ПІБ учителя Предмет , який викладає в 
навчальному закладі Термін дії трудової угоди 

1 СШ № 53 Марал Хербст 
Німецька мова, німецька 

література, Країнознавство 
Німеччини, Ділова німецька мова 

31.08.2014 р.-31.08.2015 р. 

 
 
8. Вивчення іноземних мов в загальноосвітніх навчальних закладах  
 

№ Навчальний заклад Перша мова Друга мова Третя мова Факультатив Всього  
(к-сть учнів) 

*К-сть 
вчителів 

Англійська мова 
1 Школа № 1 597    597 7 
2 Школа № 25 606    606 5 
3 Школа № 27  457    457 4 
4 Школа № 58  241    241 1 
5 СШ № 61  418   10 428 4 
6 Школа № 70  589    589 5 
7 Школа № 95 847    847 10 
8 Школа № 101  616    616 7 



9 Школа № 139 536    536 5 
10 Школа № 163  568    568 6 
11 Школа № 169 621    621 7 
12 Школа № 175 544    544 5 
13 Школа № 199 398    398 3 
14 СШ № 24  734    734 6 
15 СШ № 28  377    377 7 
16 СШ № 41 327    327 3 
17 СШ № 49  348   348 6 
18 СШ № 53  340   340 5 
19 СШ № 57  680    680 18 
20 СШ № 73 377    377 4 
21 СШ № 82 633    633 5 
22 СШ № 91 377    377 5 
23 СШ № 97  558    558 7 
24 СШ № 102 561    561 8 
25 СШ № 106 500    500 6 
26 СШ № 135 486    486 9 
27 СШ № 138  334    334 5 
28 СШ № 155  611    611 15 
29 Гімназія № 172 758    758 10 
30 Ліцей № 38 658    658 12 
31 Український медичний ліцей  344    344 5 
32 Технічний ліцей  270    270 3 
33 Ліцей «Універсум» 273    273 5 
34 Ліцей бізнесу  134    134 3 
35 Ліцей політики  64    64 2 
36 Гімназія «Престиж»  79    79 3 
37 Гімназія № 48  631    631 10 



38 Гімназія НПУ ім. М.Драгоманова 255    255 5 
39 Гімназія № 153  608    608 9 
40 Школа-інтернат № 20  318    318 3 
41 Ліцей-інтернат № 23  629    629 7 
42 Французька школа   128   128 2 
43 Гімназія «Європейська освіта»  31    31 1 
Німецька мова  
1 Школа № 1    15 15 1 
2 Школа № 25  387   387 3 
3 Школа № 27   69   69 1 
4 Школа № 58   68   68 1 
5 Школа № 139  67   4 67  2 
6 Школа № 163    58  58 1 
7 Школа № 169  115   115 3 
8 Школа № 199   44   1 
9 СШ № 28   175   175 3 

10 СШ № 41  181   181 3 
11 СШ № 57    312  312 3 
12 СШ № 73   105  105 2 
13 СШ № 53 421    421 7 
14 СШ № 82  154   154 3 
15 СШ № 97  228   228 3 
16 СШ № 102  300   300 6 
17 СШ № 106   33  33 1 
18 СШ № 135  148   148 3 
19 СШ № 138   115   115 2 
20 СШ № 155   394   394 7 
21 Гімназія № 172  385   385 6 
22 Ліцей № 38  160   160 3 



23 Технічний ліцей   81   81 2 
24 Ліцей «Універсум»  91   91 2 
25 Ліцей політики    32  32 1 
26 Гімназія «Престиж»   45   45 1 
27 Гімназія НПУ ім. М.Драгоманова  154   154 4 
28 Гімназія № 153   110   110 2 
29 Гімназія «Європейська освіта»   8   8 1 
Французька мова 
1 Школа № 139   22  22 1 
2 Школа № 163   29   29 1 
3 СШ № 49 570    570 10 
4 СШ № 57   99   99 1 
5 СШ № 82   188  188 3 
6 СШ № 106  172   172 2 
7 Ліцей № 38   130  130 3 
8 Ліцей політики   32   32 1 
9 Гімназія № 48   264   264 5 

10 Гімназія № 153     90 90 2 
11 Французька школа  149    149 4 
Польська мова  
1 Школа № 175  94   94 3 
2 СШ № 24   154   154 2 
3 Гімназія № 48    255  255 3 

Іспанська мова  
1 Школа № 199   44   44 1 
2 СШ № 135   141  141 2 
3 Гімназія № 153    79  79 1 

Турецька мова  
1 СШ № 73  92   92 1 



Китайська мова  
1 СШ № 138    21  21 1 

 
 


