
Співробітництво загальноосвітніх навчальних закладів Святошинського району з зарубіжними навчальними 
закладами 

 
 
№ 
пп 

Навчаль-
ний заклад 
району 
 
    

Зарубіжний 
навчальний 
заклад 

 
Адреса закладу-
партнера, телефон,  
е-mail 

 
Термін дії 
угоди про 
співпрацю 

 
Напрямки співпраці 
 

Італія 

1. Середня 
загально-
освітня 

школа  № 
13 ім. І. 

Хитриченк
а 

Школа ім. 
Лоренцо 
Шіллетані у м. 
Фоджа 
 

ВІА Лучера Фоджа 
711101 
Італія 
Т.- 809908153611208,  
електронна адреса - 
немає 

2006-2016 
 

Спілкування засобами мережі Інтернет. Обмін 
матеріалами з історії, культури, традицій обох країн. 
Представлення країни  17.05. під час проведення 
районного  заходу, приуроченого  Дню Європи. 
Оформлення експозиції «Подорож навколо світу» (з 
біографій видатних учених, діячів мистецтва 
іспаномовних країн). Заходи до Дня ООН, музичний 
вернісаж італійської музики 

Республіка Білорусь 

1. Ліцей 
“Еко” № 

198 

 
Гімназія № 1 

 
м. Мінськ, Білорусь 

 
2013 – 
2018 

 Обмін досвідом роботи з питань навчально-виховного 
процесу.  

2. Спеціальна 
школа – 
інтернат  

№ 16 

Спеціальна 
ЗОШ № 18 

м. Мінськ, Білорусь 01.11.2013 
без 
обмежень 

Обмін досвідом роботи з питань організації навчально-
виховного процесу в спеціальних закладах. 

3. Управління 
освіти 

Святошинс
ької РДА 

Управління 
освіти, спорту і 
туризму 
адміністрації 

м. Мінськ, Білорусь  2013-2014 Інтернет-листування  



Октябрського 
району м. 
Мінська 
(Білорусь) 

Федеративна Республіка Німеччина 
1. Спеціалізо

вана школа  
№ 40 з 

поглиблено 
вивченням 
німецької 

мови 

Гімназія ім. 
Вернера 
Сіменса 
 
 
Гімназія Карла 
Орфа  

М.Гроссенгайн, 
Німеччина 
 
 
 
м. Мюнхен, Німеччина 

14.09.2009 
безстроков
о 
 
 
03.01.2013 
-
03.01.2018  

Обмін делегаціями учнів,учителів;методичними 
матеріалами з методики нім. та анг. мов, міжкультурне 
спілкування через Інтернет, листування учнів з метою 
покращення знань учнів з німецької мови, розвитку 
соціально-політичної активності учнів.  
 

2. Спеціалізо
вана школа  
№ 197 ім. 

Д. Луценка 
з 

поглиблен
им  

вивченням 
англійської 

мови  

Школа ІГС  
 

М.Шаумбург 
Штадтхаген 
Німеччина 

2002 – без 
обмежень 

Листування між учнями, обмін делегаціями. 

3. Спеціалізо
вана школа   

№ 254 з 
поглиблено 
вивченням 
англійської 

мови 

Гімназія 
«Крістіан 
Готлеб 
Рихард» 

Німеччина, 
м.Лобенштайн 

05.04.2011 
Без 
обмежень 

Співпраця з педагогічним колективом, спільні зустрічі( 
зустріч з представниками гімназії в м. Мюнхен у липні 
2014 р.), круглі столи, семінари, тренінги через мережу 
Інтернет тощо. 
 

4. Середня гімназія М. Брандіс Плануєтьс Школа співпрацює в напрямках: охорона 



загальноос
вітня 

школа № 
230 

я 
підписанн
я угоди в 
лютому 
2015 р. під 
час візиту 
до школи. 

навколишнього середовища, економія енергії, історичні 
поселення німців в Україні. 

5. Середня 
загальноос

вітня 
школа № 

230 

гімназія М. Гузум Інтернет-
спілкуванн
я 

Співпраця в напрямках: охорона навколишнього 
середовища, економія енергії, історичні поселення 
німців в Україні 

6. Середня 
загальноос

вітня 
школа № 

35 

Німецька 
асоціація Св. 
Олександри  

    Німеччина, 
    Лейпциг                        

2014-2015 СЗШ № 35 та Асоціація Св. Олександри здійснюють 
обмін груп школярів та вчителів з метою покращення 
знань іноземної мови, ознайомлення з країною, її 
історією, культурою та традиціями. 

7. Спеціалізо
вана школа  

№ 131 з 
поглиблено 
вивченням 
німецької 

мови 

Школа  М. Гройч Інтернет –
листуванн
я. 

Спілкування учнів навчальних закладів з метою 
ознайомлення з культурною спадщиною країни, 
системою навчання. 

Словацька Республіка 
1 Спеціалізо

вана школа 
№ 76 ім О. 
Гончара з 
поглиблен

им  

Спортивна 
школа «Чемес» 
 

м. Гумене, Словаччина 16.11.2013 
– 
16.11.2018 

Спортивні змагання, обмін досвідом в організації роботи 



вивченням 
української 

мови 
Російська Федерація 

1. Середня 
загальноос

вітня 
школа № 

55 

СЗШ № 1184 125373 м. Москва, вул. 
В.Петушкова, 23 
Т.+948-63-00 
 

2004 – без 
обмежень 

З 2014 р. на інтернет-листуння не відповідають. 

2. Спеціалізо
вана школа 
№ 76 ім. О. 
Гончара з 
поглиблен

им 
вивченням 
української 

мови 

СШ № 464 
 
 
 
 

РФ, Санкт-Петербург,  
Е-mail d6302@mail:ru 
 
 
 

14.10.2010 
по 
25.03.2015 

 Листування. Науково-методична співпраця: обмін 
досвідом  роботи та делегаціями учнів та вчителів. 
Проведено заочні олімпіади. 
 
 

3. Спеціалізо
вана школа 

№ 96 ім. 
О.Антонов

а з 
поглиблен

им 
вивченням 
російської 

мови 

Ліцей  № 64 
 
 

РФ, Санкт-Петербург, 
МОУ, ліцей № 164 
8-107-812-302-23-79 
 

2010-2015 
 
 
 
 
 
 

Листування, обмін досвідом роботи, вивчення учнями 
культури та історії Росії, он-лайн семінари, обмін 
науково-методичними напрацюваннями 

4. Середня 
загальноос

вітня 

Державний 
загальноосвітн
ій заклад -

м.Курськ, Росія 2004-2014 Співпрацю тимчасово припинено. 



школа № 
205 

ліцей  

5. Середня 
загальноос

вітня 
школа № 

140 

Муніципальна 
загальноосвіт-
ня школа № 16 

м.Смоленськ, вул. 
Попова, 10-а 

01.09.2011 
по 
01.09.2016 

 Обмін методичними наробками , проведення засідань 
методичних рад шкіл з використанням мережі Інтернет. 
Листування. 

6. Київська 
гімназія 
східних 
мов № 1 

СШІ № 11 РФ, Москва, вул. 
Карамищевська наб., 38 
Т. – (095) 199-58-87 
sch@rcsz.ru 

2007-2014 Вивчення досвіду викладання китайської мови, участь 
учнів у олімпіадах. 

7. Київська 
гімназія 
східних 
мов № 1 

Гімназія № 652 РФ, Санкт-Петербург, 
8(107-812)225-31-43 

2009-2014 Вивчення досвіду викладання китайської мови, участь 
учнів у олімпіадах. 

8. Київська 
гімназія 
східних 
мов  № 1 

Школа-
інтернат № 19 

Москва 8(107-495) 128-
69-02 
e-mail hineti 19@list.ru 

2008-2013 Вивчення досвіду викладання мови гінді. Залучення 
учнів до участі у Київській олімпіаді зі східних мов. 

9. СЗШ №281 Державна 
освітня 
установа 
середня школа 
№281 

м. Москва З 
27.09.2011
р. по 
27.09.2021
р. 

Спілкування в скайпі; 
листування в мережі Інтернет; 
листування учнів через соціальні мережі (vkontakte, 
facebook); 
Ознайомлення з досвідом роботи педколективів. 

Республіка Польща 
1 Спеціалізо

вана школа 
№ 76 ім. О. 
Гончара з 

поглиблено 
вивченням 

Спортивна 
школа  

м.Доброджень, Польща 25.10.11 – 
25.10.16 

Участь учнів у спортивних змаганнях 10-16.10.2012 в м. 
Доброджень 

mailto:sch@rcsz.ru
mailto:19@list.ru


української 
мови 

2 Дитячо-
юнацька 

спортивна 
школа № 

25 

Спортивна 
школа 

м.Доброджень, Польща 25.10.11 – 
25.10.16 

Участь учнів у спортивних змаганнях 10-16.10.2012 в м. 
Доброджень 

3 Київська 
гімназія № 

154 

Публічна г-я в 
Ос’якові Вєлю 
нського повіту 

48 (43) 693-830-902, 
@wp.pl Анна Колоджей 

Угода № 7 
від 
10.10.2012 
року 

Листування, обмін досвідом роботи та делегаціями учнів 
та вчителів. 

4. Середня 
загальноос
вітня 
школа № 
215 

Ліцей імені 
Т.Костюшка 

Вєлюнь, 
Надодзанська,4 

З 2009 р. Листування, обмін досвідом роботи через мережу 
Інтернет. 

5 Спеціалізо
вана школа 
№ 185 ім. 

В. 
Вернадськ

ого з 
поглиблен

им 
вивченням 

фізико-
математем

атичних 
дисциплін 

Ліцей № 2 
Януша 
Корчака 

Вєлюнь, Польща 24.10.11 – 
24.10.2016 

Листування між учнями та вчителями , обмін досвідом 
роботи черезмережу Інтернет. Обмін делегаціями.  

6 Управління 
освіти 

Управління 
освіти та 

843-89-81 
 

30.04. 
2007- без 

Обмін досвідом роботи, комунікаційне спілкування 
 



Святошинс
ької РДА 

туризму                  
м. Вєлюнь 

обмежень 

7 Спеціалізо
вана школа 
№ 185 ім. 

В. 
Вернадськ

ого з 
поглиблен

им 
вивченням 

фізико-
математем

атичних 
дисциплін 

Комплекс шкіл 
№ 2 ім.Яна 
Длугоша 

Вєлюнь, Польща 24.10.11 – 
24.10.2016 

Листування, обмін досвідом роботи через Інтернет, 
вивчення культури, історії,економіки Польщі. 

8 Спеціалізо
вана школа 
№ 185 ім. 

В. 
Вернадськ

ого з 
поглиблен

им 
вивченням 

фізико-
математем

атичних 
дисциплін 

Ліцей № 1 
ім.Костюшко 

Вєлюнь, Польща 24.10.11 – 
24.10.2016 

Листування, обмін досвідом роботи через Інтернет.  

9 Ліцей 
“Еко” № 

198 

Ліцей 
ім.Костюшка  
 

8-10-48-43-88-60-46-4 
Вєлюнь, Польща 
 

2010-2014 
 
 

 Інтернет-листування, обмін досвідом роботи з 
організації навчально-виховного процесу. Обмін 
делегаціями учнів. 



   
10 Спеціалізо

вана школа 
№ 185 ім. 

В. 
Вернадськ

ого з 
поглиблен

им 
вивченням 

фізико-
математем

атичних 
дисциплін 

Гімназія та 
ліцей вул. 
Стефана 
Баторія м.  

Варшава Польща 28.06.2005 
– 
безстроко-
ва 

 Інтернет – листування, вивчення учнями культури 
Польщі, участь учнів ліцею у фізико-математичній 
олімпіаді «Шляхами Вернадського» в  березні 2012, 
прийом делегації учнів та вчителів, візит до гімназії у 
жовтні 2012 

11 Київська 
гімназія № 

287 

Гімназія 
м.Піла 

Польща  Питання 
підписан-
ня угоди  
вирішу-
ється 

Спілкування учнів через мережу Інтернет, обговорення 
програми щодо взаємовідвідування 

12 Гімназія 
”Ака-
демія” 

Початкова та 
середня школа  
№ 19 

М.Кьольце,  вул. 
Торгова, 3  
Т.048-368-13-49 
  

2005 без 
обмежень 

Листування, обмін навчальними посібниками, 
художньою та методичною літературою. Обмін 
досягненнями в галузі педагогіки. Культурно-
просвітницька діяльність  

13 Гімназія 
«Апогей» 

 

Публічна 
гімназія 

MIEJSKI ZESPOL 
SZKOL w POREBIE 
ПОЛЬЩА,42480 w 
POREBA, ul. LWP 4/1 
PUBLCZNE 
GIMNAZJUM 
Польща м. Пореба 

2010 – 
2015 
 
 
 
 
 

Розвиток партнерських зв’язків 
Практичне засвоєння норм та правил усної і письмової 
комунікації у різних сферах спілкування рідною та 
іноземними мовами. 
Обмін молодіжними делегаціями. 
Розробка нових методів шкільної та позашкільної 
роботи. 

14 Гімназія Гімназія імені М. Єднорожець, 2010 – Обмін молодіжними делегаціями. 



«Апогей» Стефана 
Косткі 

JEDNOROZEC 
06323 
4829 
7518499 
ODRODZENIA    13, 1      
Польща 

2015 
 

Розробка нових методів шкільної та позашкільної 
роботи. 
 
Обмін інформацією про традиції, історію, культуру своєї 
країни та країн – членів ЄС. 
 

15 Гімназія 
«Апогей» 

 

Державна 
школа 

 
34471 Ludzmierz  
ul. K.Przerwy-Tetmajera 
56 
Szkola Podstawowa w 
Ludzmierzu 
Польща, м. Людзмерз, 

2010 – 
2015 
 
 
 
 
 

 
Сприяння розширенню культурних, наукових, ділових 
та гуманітарних зв’язків між країнами. 

16. Середня 
загальноос

вітня 
школа № 

72 

Ліцей № 17 Польща, м.Сковіна 15.09.11 – 
27.05.14 

Обмін досвідом роботи, інтернет-листування учнів та 
адміністрації 

17. Середня 
загальноос

вітня 
школа № 

162 

СШ № 3 М.Кутно, Польща Ведуться 
перемови-
ни про 
укладення 
угоди 

Обмін досвідом роботи, спілкування  за допомогою 
мережі Інтернет. 

18. Середня 
загальноос

вітня 
школа № 

215 

Вроцлавський 
навчальний 
заклад «100 
років 
традицій» 

М. Вроцлав З 2010 р. Листування. Обмін досвідом роботи, спілкування  за 
допомогою мережі Інтернет. 

Турецька Республіка 
1. Управління 

освіти 
Управління 
освіти р. Фатіх, 

Ad, Souad 34@ meb.gov. 
tr 

01.04. 2013 
р.- 

Прийом начальника управління освіти та директора 
школи 01.04.2013 р. у рамках Року  Турецької 



Святошинс
ької РДА  

Департамент 
освіти м. 
Стамбул 
 

 01.04.2018 
р. 

Республіки в Україні. Презентація досвіду роботи з 
обдарованими учнями.   
 

2. 
 

Спеціалізо
вана школа 

№ 304 з 
поглиблен

им 
вивченням 
інформацій

них 
технологій 

Школа для 
обдарованих 
учнів  

М. Стамбул, район 
Фатіх, Туреччина 

2013-2018 Листування через Інтернет, вивчення історії, культури і 
традицій країни. Обмін інформацією  з питань форм і 
методів навчання, сучасних науково-методичних 
досягненнях в організації освіти, розвитку творчого 
потенціалу всіх учасників навчально-виховного 
процесу. 

3. Київська 
гімназія 
східних 
мов  №1 

Ліцей 
«Левента 
Айдина» 
(ліцей 
«Анадолу») 

Турецька республіка, м. 
Анталья 

Протокол 
намірів 
про 
співпрацю 

Вивчення досвіду викладання турецької мови 

4. Дошкільни
й 

навчальний 
заклад  № 

219 

Дитячий садок 
«Гюмюшпала» 

Туреччина, Стамбул 2006-2013 Вивчення специфіки двох освітніх систем, обмін 
досвідом роботи, спілкування через Інтернет 

Сполучені Штати Америки 
1. Середня 

загальноос
вітня 

школа № 
83 

Вища школа  
м. Вуд Рівер 

777 Вуд Рівер, Іллінойс 
62095 США 
Т. – Rf8743@aol.com 

З 2005 р. 
Пролонго-
вано до 
2015 р. 

Листування, спілкування через Інтернет,  проведення 
тижнів США у школі, вивчення культури та історії 
США. Обмін сувенірами та учнівськими творчими 
роботами. 

2. Киїська 
гімназія № 

Середня школа Штат Флорида  
Kennedy_kay@epls.com 

Інтернет-
спілкуванн

Спілкування учнів та вчителів через мережу Інтернет. 

mailto:%E2%80%93%20Rf8743@aol.com


287 я 
Грузія 

1 Спеціалізо
вана школа 
№ 200 ім. 
В. Стуса з 
поглиблен

им 
вивченням 
англійської 

мови 

Перша 
українська 
школа ім.. Гру-
шевського 
м.Тбілісі 

Грузія, м.Тбілісі, вул. 
Дгебуадзе, 8 
т/ф 995-32-943-688 
електронна адреса – 
немає 

12.09.2011  
по 
12.09.2014  

Листування, передача методичної літератури, зустріч з 
заступником директора з НВР школи в жовтні 2014 
року. 

Республіка Вірменія 

1 Середня 
загальноос

вітня 
школа № 

215 

Школа-
гімназія імені 
О. Пушкіна 

м.Єреван, Вірменська 
діаспора в Києві 

1.09.07 -
1.09.2014 

У школі проводяться заняття з вивчення вірменської 
мови, функціонує музей українсько-вірменської дружби, 
на базі якого працює ШЄК.Поповнення матеріалів 
шкільного музею Вірменіїта проведення екскурсій. 

Республіка Болгарія 
1 Середня 

загальноос
вітня 

школа № 
222 

Загальноосвітн
є училище 
СОУ «Васил 
Левски» 
Болгарія 

м.Вєлінград  Болгарія 01.11.09.- 
01.11.14 

Обмін інформацією щодо інновацій в освіті, вивчення 
традицій, історії та культури Болгарії. 

2 Спеціалізо
вана школа 

№ 254 з 
поглиблен

им 
вивченням 
англійської 

Загальноосвітн
є училище 
СОУ «Васил 
Левски»  

Велинград Болгарія 30.09.09.- 
30.09.14 

Організаційно-педагогічні, виховні, дозвіллєві заходи з 
метою обміну досвідом роботи. 



мови 
Республіка Молдова 

1 Середня 
загальноос

вітня 
школа № 

288 

Ліцей «Алеко 
Руссо» 

Молдова м. Орхей вул. 
Лупу, 13  
235-234-73 

11.02.04 – 
11.02.19 

Листування, вивчення учнями культури та історії країни. 

2 Спеціалізо
вана школа 
№ 96 ім О. 
Антонова з 
поглиблено 
вивченням 
російської 

мови 

Гімназія 
«Михайляни» 
 

с. Михайляни, 
Ришканського району, 
республіка Молдова 
 

03.09.2013
-
03.09.2018 
 

Обмін науково-методичними напрацюваннями, 
літературою. 
Проведення спільних заходів. 
Обмін досвідом з організації виховної роботи. 

Канада 
1 Середня 

загальноос
вітня 

школа № 
297 

Школа 
«Гарден Гров» 

Канада, Вінніпег, вул.. 
Бугров, Р2 Р 1 В 1 
Т. 633-64-77-, e-
mail:www.wsdi.ovg./Gar
den Grov/ 

2004 – без 
обмежень 

Листування, гуманітарна допомога дітям з 
малозабезпечених сімей, формування бібліотеки вчителя 
англійської мови. Прийом делегацій. 

Республіка Киргизстан 
1 Київська 

гімназія 
східних 
мов № 1 

Коледж при 
національному 
університеті 
ім. Арабаєва 

Киргизстан  2011-2014 Вивчення досвіду викладання турецької мови, участь 
учнів коледжу в олімпіадах зі східних мов.  

Королівство Марокко 
1 Київська 

гімназія 
східних 
мов №1 

Початкова 
школа №1 

Королівство Марокко, 
м. Касабланка  

Протокол 
намірів 
про 
співпрацю 

Вивчення досвіду викладання арабської мови 



Китайська Народна Республіка 
1 Київська 

гімназія 
східних 
мов №1 

Дзядинська 
середня школа 
«Джун Гуан»   
 

 
м.Шанхай КНР 
 

2012-2015 
 

Вивчення досвіду викладання китайської мови 
Директор гімназії при зустрічі зУ Цзін, Лу Гуан Юань 
обговорював питання про продовження співпраці з 
навчальним закладом. Листування . поїздка делегації 
учнів та вчителів до партнерів з метою мовного 
стажування. 

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії 
1 Гімназія 

«Апогей» 
Школа 
Освестри 

Великобританія  2009-2014 Освітній, культурологічний, екологічний напрямки 

2. Спеціалізо
вана школа 

№ 304 з 
поглиблен

им 
вивченням 
інформацій

них 
технологій 

Нотенгемський 
університет 

Великобританія Інтернет-
спілкуванн
я 

Спілкування через засоби Інтернет. Передача партнерам 
інформації про школу. Організація зустрічей учнів зі 
студентами, проведення бінарних уроків. 

                                                              Ісламська Республіка Іран 
1. Київська 

гімназія 
східних 
мов №1 

Навчальний 
жіночий 
комплекс 
«Махдаві» 

 Протокол 
намірів 
про 
співпрацю 

Вивчення досвіду викладання перської мови 

Литовська Республіка 
1. Дошкільни

й 
навчальний 
заклад  № 

80 

ДЗ «Вільтене» М.Вільнюс, Литва 11.05.2012
-2017 рр. 

Листування з метою обміну досвідом роботи 
дошкільного закладу.  



2. Дошкіль- 
ний 
навчальний 
заклад  
 № 532 

ДЗ 
«Пакалнутес» 

М. Клайпеда, Литва 11.05.2012
-2017 рр. 

Листування з метою обміну досвідом роботи 
дошкільного закладу. 

3. Дошкіль-
ний 

навчальний 
заклад  
 № 786 

«Квіточка» 

ДЗ 
«Пінгвенятко» 

М.Клайпеда, Литва 11.05.2012
-2017 рр. 

Листування з метою обміну досвідом роботи 
дошкільного закладу. 

 
Співпраця з міжнародними громадськими організаціями та дипломатичними представництвами 

 
№ 
п/п 

№ ЗНЗ  Напрямки співпраці Спільні заходи 

Німецький культурний центр Гете – інститут в Україні 
1. СШ № 40,  

СШ №197, 
СШ № 131 

 
 
 
 

Мовне стажування вчителів та учнів, 
розширення знань учнів з німецької 
літератури та культури. Відвідування 
виставок, фотовиставок, перегляд фільмів. 
Участь учителів у семінарах. Відвідування 
вчителями та учнями  бібліотеки з метою 
здобуття необхідної інформації. 
 

Участь учителів та учнів СШ № 40 у 
семінарах та культурних заходах, проведених 
у Гете-Інституті: відвідування виставки 
«Казкові світи» учнями 5-6, 9 кл. та їх участь 
у читанні казок німецькою мовою 15- 16, 17, 
21..10.2014 р.; перегляд фільму «Рапунцель» 
учнями 4 кл. 12.11. 12 р.; перегляд учнями 3 
кл. фільму «Хоробрий кравчик» 19.11.тощо; 
зустріч учнів з авторами дитячих книжок 
08.12.2014 р. Участь у святкуванні 
Європейського дня мов  28.09.2014 р. 
відвідування семінару «Теоретичні засади 
використання методу «творчого письма» на 
уроках німецької мови 18.12.2014 р. 



 
 

 2.       Посольство ФРН, відділ культури, Міжнародна громадська організація «Товариство німців в Україні» 
 СШ № 40,  

СШ №197, 
СШ № 131 

 Мовне стажування вчителів та учнів, 
розширення знань учнів з німецької 
літератури та культури 

Зустрічі і консультації з співробітниками 
посольств та міжнародної організації з 
організації культурних та освітніх програм у 
закладах освіти 

              Міжнародна молодіжна організація AIESEC 
3. СЗШ № 50,  

СШ № 200,  
СШ 317, 
Гімназія  №287, 
СШ № 254, 
 СШ № 304,  
гімназія «Апогей» 

 Екологічна освіта учнів, участь у спільних 
молодіжних проектах, розвивати в учнів 
лідерський потенціал, необхідний у 
ринковому суспільстві, допомогти школярам 
у виборі професії. 

Проведення лекцій, дискусій, рольових ігор, 
практичних занять, тренінгів іноземними 
тренерами англійською мовою на теми: 
«Лідер та лідерство», «Ефективна 
комунікація», «Самореалізація», «Ораторське 
мистецтво», «Управління часом», «Україна», 
«Постановка та досягнення цілей». 

          Посольство США в Україні. 
4. СШ № 200  Зустрічі з представниками ресурсного 

центру. 
Проведення уроків-семінарів, рольових ігор у 
9-11-х класах. Проведено урок-диспут на 
тему «Освіта в США» 11.11.14 р. 

  5.       Представництво Міністерства науки і культури Ірану в Україні, Посольство Ірану 
   ГСМ № 1  Ознайомлення з культурою, місіонерська 

викладацька робота, матеріальна допомога у 
забезпеченні навчального процесу. 

14.03.представники посольства Ісламської 
республіки Іран були присутні на відкритті 
відкритої олімпіади зі східних мов. 
15.10.відбулася зустріч учнів гімназії з 
Послом у КНЛУ. Співробітники посольства 
відвідують гімназію, проводять лекції з 
історії країн, забезпечують методичною 
літературою та навчальним обладнанням  

   6.       Посольство Китайської Народної Республіки 
 ГСМ № 1  Ознайомлення з культурою, місіонерська Співробітники посольства відвідують 



викладацька робота, матеріальна допомога у 
забезпеченні навчального процесу. 

гімназію, проводять лекції з історії країн, 
забезпечують методичною літературою та 
навчальним обладнанням . 28.02. проведено 
свято нового року за східним календарем за 
участю співробітників посольства. 29.04.на 
відкритті конкурсу «Китайська мова – міст 
дружби» були присутні радник посольства, 
секретар з питань освіти.15 учнів ГСМ № 1 з 
05.08. до 21.08. проходили мовне стажування 
в м. Чанчуні та ознайомлювалися з 
культурою, традиціями народу.  З 16.10. до 
02.11. 4 учні та 1 учитель брали участь у 
Міжнародному конкурсі «Міст китайської 
мови – 2014» , який проходив у м. Куньмін. 

 7.         Посольство Турецької Республіки 
 ГСМ № 1  Ознайомлення з культурою, місіонерська 

викладацька робота, матеріальна допомога у 
забезпеченні навчального процесу. 

Співробітники посольства відвідують 
гімназію, проводять лекції з історії країн, 
забезпечують методичною літературою та 
навчальним обладнанням  

  8.               Посольство Японії 
 ГСМ № 1  Ознайомлення з культурою, історією, 

традиціями народу; викладацька робота 
15.03. ГСМ №1 відвідала представник мовної 
школи м. ТокіоЯмазакі Ери. 17.04. гімназію 
відвідала аташе з культури п. Нанає 
Сато.Співробітники посольства сприяють 
проходженню мовного стажування вчителів. 
Цього року вчительяпонської мови,крім 
мовної програми та методики викладання, 
мала зустрічі зі студентами та викладачами 
вузів, вивчала побут, родинні традиції, 
життєві цінності японців. 

   9.       Посольство Республіки Індії 



 ГСМ № 1  Ознайомлення  учнів з історією, культурою, 
традиціями народу. 

Співробітники посольства відвідують 
гімназію, проводять лекції з історії країн: 
04.02. відбулася зустріч адміністрації гімназії 
з секретарем з питань освіти і культури 
посольства;16.05. відбулася зустріч учнів та 
їх батьків зі співробітниками посольства та 
Повноважним послом п. Раджив К. Чандер 
під час відкриття кабінету мови гінді.  

    10.      Посольство Республіки Корея в Україні 
 ГСМ № 1  Вивчення мови, культури, звичаїв та 

національних традицій країни. 
13.03. учні, які вивчають корейську мову, 
представили Корею під час конкурсу-
фестивалю «Діалог держав: партнерство в 
освіті». 
15.03. учні взяли участь у ІІІ етапі олімпіади 
зі східних мов. 

  11.          Посольство Соціалістичної Республіки В’єтнам в Україні 
 ГСМ № 1  Ознайомлення  учнів з історією, культурою, 

традиціями народу 
Листування зі співробітниками посольства. 

  12.       Британська рада в Україні 
 СШ № 196, 

СШ № 254, 
СШ № 197, 
СПІ № 15 

 Освітні, культурні та новітні технології у 
викладанні іноземних мов. 

Вісконсійський університет – участь у 
конференціях, літературні симпозіуми, 
фахові семінари, апробація підручників. 

 
  13.        Американська рада в Україні 
 СШ № 196, 

СШ № 197, 
СШ № 317 

 Освітні, культурні, новітні технології у 
викладанні іноземних мов. 

Відвідування вчителя клубу підтримки 
вчителів, літературних симпозіумів, фахових 
семінарів, участь учнів у конкурсі за 
програмою «Flex». 

  14.        Культурний центр «Сан» в Україні 
 СШ № 96  Обмін досвідом з вивчення російської мови Відвідування культурного центру Росії в 



та літератури Україні. 17.01. 2014 р. відвідали виставку 
«Україна – Росія: два генії». 07.02.2014 р. 
відкриття виставки «Шевченко в моїй 
родині». 

 15.         Посольство Франції в м. Києві 
 СЗШ № 205  Обмін досвідом.Україна та Франція:  

тенденції розвитку освіти та впровадження  
інформаційних технологій у навчальний 
процес 

Зустрічі учнів та вчителів з представниками 
посольства, обмін прайсами з питань освітніх 
систем.Круглий стіл «Освітня система у 
Франції». Інтернет-спілкування з питань 
оцінювання якості знань учів. 

 16.         Посольство  Польщі в Україні 
 Гімназія «Апогей»  Розвиток міжкультурного взаєморозуміння, 

залучення учнів та вчителів до участі в 
міжнародних програмах, конференціях, 
семінарах, конкурсах   

Заходи в рамках діяльності євро- клубу 
«Співдружність», обмін молодіжними 
делегаціями, участь у культурній програмах 

  17.       Громадська організація «Польща – Україна – Європа» 
 Гімназія «Апогей»  Встановлення культурних, наукових та 

ділових контактів між молоддю ЄС та своєї 
країни. Сприяння вивченню іноземних мов. 
Розробка нових педагогічних програм та 
методик, навчально-методичних матеріалів. 

Обмін молодіжними делегаціями ( липень 
2014 р.) 
Участь у міжнародному екологічному 
форумі. 

  18.         Представництво ООН в Україні 
 Київська гімназія № 

154 
 Розвиток міжкультурного взаєморозуміння. Екскурсії для учнів 7-11 класів. 

   19.        Київська вірменська громада 
 СЗШ № 215  Вивчення мови; ознайомлення учнів з 

народними звичаями та традиціями 
вірменського народу; поповнення 
експонатами шкільного музею. 

В січні 2014 р. проведено виховний захід, 
приурочений до 90-річчя С.Параджанова. 
Прийом делегації вірменської громади. 
Директор школи була запрошена на 
офіційний прийом, який давав Надзвичайний 
і Повноважний посол Республіки Вірменія в 



Україні. 
  20.         Центральна служба з питань освіти за кордоном ФРН 
 СШ 3 40  Підготовка учнів до складання іспиту на 

диплом з німецької мови; ознайомлення з 
реаліями суспільного та політичного життя 
німецькомовних країн ; участь учителів у 
заходах підвищення кваліфікації. 

Підготовка учнів 11 кл. до складання іспиту в 
мовному таборі «Едельвейс» у 
Закарпатті(21.08.-29.08.2014. участь учнів 10-
11 кл. у мовному іспиті з німецької мови 
(25.11,02.12.,05.12.2014 р.). Зустріч учнів 11 
кл. з викладачем Віадріана Карстеном 
Грюнвальд-том. Тема «Можливості навчання 
в німецьких вишах». 

  21.          Міжнародна екологічна компанія Wake-Up Call 
 СШ № 304  Екологічне виховання учнів Презентація проекту для вчителів та учнів 

школи співробітником державної служби 
охорони природи Швеції О. Ізюменком. 

 22.           Міжнародна благодійна організація «АСЕТ» 
 СШ № 304  Профілактика шкідливих звичок. Пропаганда 

здорового способу життя. 
Лекції для учнів 8-11 кл. 

  23.          Міжнародний благодійний фонд «Українська фундація здоров’я» 
 СПІ № 16  Участь у семінарах, проведення 

просвітницьких заходів на базі школи. 
Участь у семінарі «Особливості 
просвітницько-профілактичних занять з 
підлітками за програмою «Сходинки» 

  24.         Центр розвитку освіти (Польща) 
 СПІ № 16  Навчання співробітників СПІ № 16 у літній 

академії «Демократія в школі» 
Участь у семінарах «Демократичне 
управління та підхід до освіти, оснований на 
правах людини», «Знання та розуміння 
програми EDC/HRE». Презентація власних 
проектів. 

  25.           Фундація «Україна – Фінляндія» 
 СЗШ № 235  Проведення виставок дитячих малюнків Виставка «Світ без війни очима дітей» 
 26.      Міжнародний освітньо-методичний центр PERSON-Dinternal 
 Гімназія «Академія»  Проведення навчальних занять з англійської 22.12.-26.12.2014 проведення семінару для 



мови учнів 10-11 кл. «Стратегіїефективної 
підготовки учнів, типові проблеми та 
ефективні шляхи їх вирішення». 

 27.     Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» 
 Середня 

загальноосвітня школа 
№ 223, СЗШ № 50, 
СЗШ № 162, СЗШ 205, 
СШ № 317 

 Упровадження моделі громадсько активної 
школи 

 Конференції, майстер-класи, семінари 
упродовж 2014 року 

 
 
Співпраця  з  українською діаспорою 

№ 
пп 

Держава  Громадська організація, 
навчальний заклад української 

діаспори 

Навчальний 
заклад м. Києва 

Напрямки співпраці 

1. Естонія  Земляцтво «Водограй» м.Сіламає СШ № 197 Листування учнів, обмін делегаціями 
3. Німеччина  Українська діаспора в м.Мюнхені СШ № 40 Обмін навчальними матеріалами, листування 

учнів. 
4. Канада  Українська діаспора м.Рейджан  Гімназія № 287 Українсько-канадський благодійний фонд 

«Світ для дітей». Святкування Різдва з 
представниками діаспори на Івано-
Франківщині. 

5. Канада   Редакція газети «Українське 
слово» м.Вінніпег провінції 
Монітоба 

СЗШ № 297 Спільні акції 

6. Канада  Українська діаспора СШ № 200 Листування, відвідування виставок 
художника Власенка Олеся 

7. Великобританія  Українська діаспора в Англії СШ № 203 Ознайомлення учнів з історією, культурою, 
звичаями народів. Збереження національних 
традицій, пропаганда їх серед англійської 
молоді. 



8. Німеччина  Осередок студентів-українців 
університету м. Регенсбург 

СЗШ № 205 Допомога в організації культурознавчих 
проектів для учнів реальної школи м. 
Обертраублінг. Участь у підготовці німецько-
українського семінару   «Політична культура 
в Україні:зміна цінностей після 
Євромайдану». 

9. Австралія  Українська шкільна рада СЗШ № 162 Інтернет спілкування з метою налагодження 
співробітництва. 

 
4. Участь загальноосвітніх навчальних закладів у міжнародних програмах та проектах 
№ з.п. Міжнародний 

проект, міжнародна 
програма 

Навчальний заклад, 
учасник 
міжнародного 
проекту, програми (в 
т.ч. школи 
ЮНЕСКО) 

Мета проекту, програми Заходи щодо реалізації проекту, 
програми 

1. Міжнародний проект 
«Світ без кордонів» 
 

СШ № 197,  
СШ № 200, 
СШ № 254, 
Гімназія № 287, 
СШ № 317,  
СШ № 304 
СШ № 196 
CШ № 131 
СЗШ № 50 

Ознайомлення учнів з проблемою 
довкілля, формування екологічної 
свідомості в учнів, поглиблення 
знань учнів з англійської мови, 
формування лідерських здібностей. 
Обмін професійним досвідом між 
викладачами. 

Проведення тематичних занять з 
англійської мови для учнів 8, 9, 
10 кл.(лекції, тренінги, дискусії 
під керівництвом спеціалістів- 
представників з різних країн з 
організанізації «Айсік»). 

2. Міжнародний проект 
«Від Дніпра до 
Варти»  

ліцей «Еко» № 198  Формування в учнів екологічних 
знань 

Дослідницька робота учнів ліцею 
«Еко» № 198 та учнів ліцею ім. 
Костюшка( м. Вєлюнь, Польща) 

3. Освітній проект 
«Пізнаємо Європу 
разом» 

Гімназія «Апогей» Сприяння розширенню культурних, 
наукових, ділових та гуманітарних 
зв’язківміж країнами 

Поїздка делегації гімназії до 
Рольщі, Чехії (липень 2014) 



4. Міжнародний проект 
«З любов’ю  до 
України» 

СЗШ № 297 Пропагування патріотизму, любові 
до України 

Пересувна виставка дитячих 
робіт 

5. Українсько-
швейцарський 
проект «Сприяння 
розвитку освіти для 
демократії в 
Україні» за участі 
Ради Європи 

Гімназія «Апогей» 
 

Розвиток і громадянська освіта 
педагогів та учнівської молоді, 
формування демократичних 
цінностей 

Використання у НВП навчальних 
посібників «Зростаємо в 
демократії», «Навчаємо 
демократії» 

6. Міжнародна 
програма «FLEX» 

СШ № 196,  
CШ № 197,  
СШ № 317, 
 гімназія «Євроленд» 

Організація молодіжного обміну з 
метою взаєморозуміння та 
ознайомлення з культурним 
надбанням та традиціями країн, 
поглиблене вивчення мов. 
Розширення в учнів спектру знань 
про культуру народів світу. 

Участь брали 15 учнів СШ № 196, 
із них- один перемо-жець, учні 
СШ №197 у 3 етапах конкурсу. 
 
 
 

7. Міжнародний проект 
«Європейська 
співдружність»  

Гімназія «Апогей» Пошук нових освітніх стратегій, 
ефективної взаємодії і творчого 
співробітництва. 

Конференції, освітні діалоги, 
презентації, візит до Польщі 
(липень 2014).  

8. Міжнародний  
проект «Спільнота 
споживачів та 
громадські 
об’єднання» 

Гімназія «Апогей» Формування в учнів раціонального 
мислення  

Упровадження в НВП посібника 
«Основи споживчих знань» 

10. Міжнародний 
екологічний проект, 
організований МЕF 
Edukation 
(Туреччина, 
м.Стамбул) 

ГСМ № 1 Підтримка навчальної та 
дослідницької діяльності молоді 

Конкурс-виставка педагогічних 
досягнень учителів у викладанні 
турецької мови та науково-
дослідницької роботи учнів. 



11. «STEM: професії 
майбутнього» 

Середня 
загальноосвітня 
школа № 35 

Популяризація інженерно-технічних 
професій серед школярів в Україні 

Учні 10 кл. відвіду-ють заняття 
компа-ній: «Ericsson» (розвиток 
мобільних технологій), «Intel» 
(ІКТ), «Melexis» 
(мікроелектроніки),  «Ostchem» 
(хімії), «Syngenta» (біології). 

12. Народний театр 
німецького танцю 
«Німецьке джерело» 

Спеціалізована 
школа № 40 

Розширення міжнародних зв’язків, 
укріплення дружби між німецьким та 
українським народом, виховання 
взаємоповаги, толерантності.  

З 16.10. по 22.10 2014 р. учні 2,5,9 
у складі народного театру взяли 
участь у фестивалі, який відбувся 
в Берліні. 18.10.2014 р. учасники 
ансамблю взяли участь у заході, 
приуроченому 250-річчю 
німецько-слов’янської громади. 

13. Програма 
Міжнародного 
фонду 
«Відродження» 
«Європейські студії» 

Гімназія «Апогей» Виховання учнів на засадах 
цінностей громадянського 
суспільства 

Організація факультативних 
занять «Європейські студії» (7-11 
кл.) 

14. «Крок до здорового 
майбутнього» 

СШ № 304 Пропаганда здорового, морального 
способу життя та відповідальної 
поведінки. 

Проведення тематичних лекцій 
для учнів , батьків, вчителів. 

15. «Зелений пакет – 
Україна» 

СШ № 304 Підвищення екологічної грамотності 
школярів і сприяння реалізації 
концепції сталого розвитку. 

Презентаційний тренінг для 
вчителів. 

 
 Організація заходів, приурочених до знаменних дат та міжнародних свят  
 
№ 
з.п. 

Захід (фестиваль, конкурс, конференція тощо)  Навчальний 
заклад  

Дата 
проведення 

На кого розрахований захід 

1. Міжнародний день рідної мови (конкурси, 
літературно-музичні заходи, фестивалі) 

Гімназія №  154, 
СЗШ № 235,ЗНЗ 

21.02.2014 Учні 1-11 класів закладів освіти 



2. Міжнародний день театру( відвідування театрів 
столиці, перегляди вистав шкільних драм. 
гуртків) 

ЗНЗ Гімназія №  
154 

21.03.2014 Учні 1-11 класів 

3. Всесвітній день здоров’я ( бесіди, лекції 
медпрацівників, спортивні змагання тощо) 

Гімназія №  154, 
ЗНЗ 

01-04.04. Учні 1-11 класів закладів освіти 

4. Всесвітній день авіації та космонавтики(  
семінар « Участь України в європейських 
космічних проектах», компютерні презентації, 
відвідування планетарію) 

Гімназія №  154 11-12.04 Учні 8-11 класів закладів освіти 

5. Конференція МООН. СШ №197 Травень  59-11 кл. 
6. День Червоного Хреста і ЧервоногоПівмісяця 

(круглий стіл за участю представників рай. 
організації «Червиний хрест» 

Гімназія №  154 07.05.2014 Учні 10-11 кл. 

7. День матері. Міжнародний день сімей. Гімназія №  154,  
ЗНЗ району 

12.05.2014 Учні 1-11 класів закладів освіти 

8. День Європи вУкраїні (районні та шкільні 
заходи) 

 ЗНЗ району 05-17.05. Учні 1-11 кл. 

9. Міжнародний день музеїв (екскурсії до музеїв )  ЗНЗ району 20-25.05. Учні 5-11 кл. 
10. Відзначення Міжнародного дня грамотності СШ № 40 08.09.2014 Учні 1-11 класів 
11. Тиждень європейської спадщини(конкурси 

малюнків, презентацій, рефератів; семінари) 
Г.№154, 
«Академія» 

15-19.09. 
2014 

Учні 5-11 кл. 

12. Відзначення Міжнародного дня миру(конкурси 
плакатів, малюнків, сценічні виступи, 
флешмоби тощо) 

СШ № 40, СЗШ 
№ 83, СШ № 96, 
СШ№197, 203, 
гімназія №  154 

21.09.-
29.09.2014 

Учні 1-11-х класів 

13. Міжнародний день людей похилого 
віку(концерти для ветеранів) 

Г.№154, 
«Апогей» 

02.10 Учні, ветерани 

14. День ООН. Г.№154«Апогей» 17.10. Учні 9-11 кл. Учителі  
15. Міжнародний день боротьби за ліквідацію 

злиднів(волонтерська акція) 
СШ № 96 17.10.2014 Учні 1-11-х класів. 

16. Міжнародний день толерантності (бесіди, СШ № 96, 203 Листопад Учні 1-11-х класів 



ситуативні ігри , конкурси) 2014 
17. Міжнародний день інвалідів(допомога дітям-

інвалідам центру «Церебрал», волонтерська 
акція, концерт) 

СШ № 96, СЗШ 
№ 235, 

03.12.2014 Учні 1-11-х класів 

18. Міжнародний день волонтерів (волонтерські 
акції для дітей, воїнам АТО). 

 СШ № 96 05.12.2014 Учні 1-11-х класів 

19. Міжнародний день права людини (бесіди про 
Декларацію прав людини, Конвенції прав 
дитини, брейн-ринги, конкурси малюнків) 

СШ № 96,203; 
СЗШ № 235, 
«Апогей», г. № 
287 

10.12.2014 Учні 1-11-х класів 

20. Всесвітній день боротьби зі СНІДом (бесіди, 
перегляд відеофільмів) 

ЗНЗ грудень Учні  

21. Проведення заходів,приурочених 200-річчю від 
дня народження Т.Г. Шевченка 

 Усі ЗНЗ Упродовж 
2014 року 

Учні 1-11-х класів, вчителі, батьки 

22. Міжнародна учнівська конференція «Наука та 
юнацтво» ( м. Мінськ, Білорусь) 

 СШ № 254 
Г. «Академія» 

03-07.11. 
2014 

Учні 8-11 кл 

23. Благодійний захід «День Японії»( проводив 
ЮНІСЕФ спільно з Посольством Японії в 
Україні та Українсько-японським центром 

 СПІ № 15 21.05. 2014 Учні 10-11 кл. 

 
 Діяльність євроклубів, осередків дружби 
№ 
пп 

Навчальний 
заклад 

Назва міжнародн, 
осередка дружби 

Дата 
створення 

ПІБ відпові-
дальної 
особи 

Напрямки роботи Заходи, проведені в 2013 

1. СЗШ № 13 «Дісковера» 2005 р. Хівацька 
І.В.  

Вивчення діяльності 
ООН, діяльності діаспори, 
вивчення історії та 
культури ЄС,пропаганда 
знань про свою країну та 
культуру.  

12-13.01.2014 р.-інсценізація 
казок народів світу іноземними 
мовами.16.05. проведення Дня 
Європи. 26.09.- свято 
«Європейський день мов».Дні 
європейської спадщини.24.10.- 
конференція «Історія створення 



ООН, устав, основні напрямки 
діяльності». 29.09.-  конкурс 
озвучення мультфільмів. 10.12.  
конференція «Права людини та 
їх порушення».  

2. СШ № 40 «Союз 
рівноправних» 

01.09.2010 
р. 

Миронченко 
М.М. 

Реалізація проекту «Ми у 
світі», розширення 
співробітництва зі 
школами-партнерами, 
отримання знань у сфері 
європейської освіти, 
ознайомлення з 
культурою,історією та 
аспектами сучасного 
життя Німеччини, 
вивчення та пропаганда 
історичних та культурних 
цінностей європейських  
держав.  

 Презентація досвіду роботи  в 
межах відзначення Дня 
Європи. Декада німецької 
мови, участь в інтелектуальних 
іграх КиМУ. Участь учнів 5-10 
кл у проведенні заходів  у 
межах Днів європейської  
спадщини. Участь у місячнику 
Німеччини( 01.10.-
24.10.).Участь учнів 5-8, 10 кл. 
у святкуванні Дня 
мов(25.09.).відвідування 
учнями 8-9 кл. Національної 
бібліотеки для дітей. Зустріч з 
керівником відділу інформації 
бібліотеки Гете-Інституту та 
участь у літературних 
читаннях(14.10.).Учні 8-Б кл. – 
учасникиспільного проекту 
«Національні 
заповідникиУкраїни та 
Німеччини» з учнями гімназії 
м. Айзенах. Учні 9-В взяли 
участь у спільномупроекті «Як 
Європа святкує Різдво» з 
учнями школи м. Нідерказел. 



3. СШ № 76 «Ми- українці, ми 
– європейці» 

2014 Ходжабагян 
І.Г. 

Прищепа 
Л.О. 

Листування, заочні 
екскурсії, створення 
презентацій та 
відеомандрівок, проектні 
роботи. 

Інтерніт-листування, проектна 
робота про видатних українців. 

4. СЗШ № 83 КІД «Дружба» 1999 р. Федькова 
Г.А. 

Поглиблення знань з 
англійської мови, 
вивчення традицій інших 
країн, оформлення 
тематичних куточків. 

Прес-конференція для учнів та 
батьків з метою інформування 
про розвиток інтеграційних 
процесів у галузі освіти між 
Україною та ЄС; відправка 
«валентинок» у школу США; 
мінівистава для учнів 
англійською мовою»Герої 
англійських книжок». Планові 
засідання. 

5. СШ № 96 «Євросвіт» 2007 р. Коваленко 
Ж.Л. 

Інформаційно-
просвітницька діяльність: 
пошук партнерів для 
встановлення контактів та 
подальшого 
сппівробітництва(Польща, 
Білорусь); збір та 
розповсюдження 
інформації про 
європейські країни; 
ознайомлення з системою 
освіти інших країн, 
можливість реалізації 
спільних проектів. 

Конкурс віршів іноземних 

поетів (мовою 

оригіналу).Засідання:  

«Виховання в Європі». 

Конкурс «Чи знаєш ти 

Європу?». Конкурс 

малюнківкраїна – європейська 

держава». 



6. СШ № 131 «Планета друзів» 2002 Фокіна Г.М. Вивчення країн євро-
регіону: їх культури та 
звичаїв.Вивчення 
економічного та 
політичного стану країн 
ЄС. Сприяння вихованню 
свідомих громадян 
України в дусі розуміння 
європейських та 
загальнолюдських 
цінностей. 

1.Випуск газет «Європейські 
держави». 2. Презентація 
«Різдво в Німеччині».3. 
виховний захід «Україна – 
європейська держава». 4. 
Участь у конкурсі-фестивалі 
«Діалог держав: партнерство в 
освіті». 

7. Гімн. № 
154 

«Дивосвіт» 2009 Шейкман 
Л.Г. 

Розширення знань про 
інші країни, 
інформаційно-
просвітницька робота. 

Листування з ровесниками 
Польщі, Англії, США. 
Спілкування через мережу 
Інтернет 

8. СЗШ № 162 «Соняшник» 2011 Кулинич 
Л.М. 

Ознайомлення з 
культурними надбаннями 
країн ЄС, просвітницька 
діяльність 

Випуски газет, театралізовані 
вистави, лекції, виставки, 
інтернет-спілкування, 
фестиваль»Діалог 
держав»(06.02.). Туристичні 
поїздки до Словаччини, 
Польщі, Австрії, Угорщини, 
Таіланду. 

9. СШ № 185 «Злагода»  05.11.2007 Шульга Н.В. 
Тетерук 

Н.П. 
Костівська 

Н.Ф. 

Інформаційний, 
листування, проведення 
тематичних заходів 

1. тренінги: «Ознайомлення з 
країнами Європи», « Я 
знайомлюсь із діяльністю 
ЄС».2. Відеопрезентація 
«Історія виникнення РЄ та 
ЄС».3. Презентація роботи   під 
час проведення Дня Європи у 
Святошинському районі. 



4.Заходи до Дня європейської 
спадщини. 5. Заходи до 
знаменних дат. 

10. СШ № 196 «Вітрила дружби» 2007 Янік С.М. 
Кошмал Т.І. 

Розширення зв’язків 
учнів, інформаційна 
робота, формування 
світогляду, робота в 
МАН. 

Бесіди «Сприяння 
європейським стандартам в 
українській освіті»(23.01.), кр. 
ст. «Що таке європейська 
політика сусідства» 
(26.02.), рольова гра «Засідання 
ЄР»(04.03.), зустріч з Ю. 
Алаторцевим та обговорення 
його перекладу книги Ф. 
Мейера «Привіт, Америко» 
(26.05.), віртуальна подорож до 
Німеччини(24.10.), літ. вечір 
«Сучасний англійський 
театр»(21.11.), презентації 
«Моя улюблена країна»(19.12.). 

11. СШ № 197 «Мир і злагода» 1998 Івкова В.П. Обмін делегаціями, участь 
в інтелектуальних іграх, 
організація і проведення 
фестивалів, розробка та 
проведення тренінгів, 
волонтерська діяльність. 

Проведення фестивалів «Рідна 
земле моя», «Діалог держав: 
партнерство в освіті», участь у 
інтелектуальних іграх КиМУ, 
волон-терська робота. 
Співпраця з «Новою 
генерацією лідерів». Поїздка до 
Німеччини (серпень). Зустрічі з 
представниками посольств 
(Німеччини, Естонії) та 
Європейської комісії. 

12. Ліцей 
«Еко» № 

«ЕКО» 2010 Кісіль І.Д. Інформаційний, 
листування, проведення 

 Участь у ІІ конференції 
асоційованих шкіл ЮНЕСКО, 



198 тематичних заходів приуроченій до 200-річчя від 
дня народження Т. Г. Шевченка 
18.03. 2014. проведення 
фестивалю-конкурсу 
європейських країн 29.04.2014 . 
Вивчення історії та культури 
держав ЄС. 

13. СШ № 200 «Веселі чомучки» 05.09.2014 Кіргетова 
Л.В. 

Інформаційний напрям, 
виховний напрям. 

Збір інформації про 
країни,08.12.2014 круглий стіл 
«Напрямки роботи 
Євросоюзу». 

14. СШ № 203 Всесвіт 15.01.2013 Кульпека 
Н.В. 

Інформаційно-рекламна, 
краєзнавство, зовнішні 
зв’язки, організаційно-
масова робота.  

Засідання: «Подорож 
Європою», «Освіта в країнах 
ЄС: спільне та відмінне» 
Глобальні проблеми людства та 
їх прояв на Європейському 
континенті», «Світ спорту: 
найпопулярніші ігри в країнах 
Європи»; ігри: «Хто я такий», 
«Права та обов’язки в 
суспільстві», «Всі рівні, всі 
різні». 

15. СЗШ № 215 «Світ без 
кордонів» 

2011 Удод Н.В. Інформування школярів 
про ЄС, налагодження 
роботи в мережі 
євроклубів України та 
міжнародній, організація 
співпраці зі школами та 
громадськими 
організаціями, виховання 
учнів у дусі європейських 

Лекції «Історія створення ЄС», 
«»Екологія України та 
європейських країн», кр. ст. 
«Співробітництво України та 
ЄС», «Спільною працею 
досягнемо успіху», вікторина 
«Що я знаю про ЄС та НАТО»,  
волонтерський проект «Час 
милосердя», виставка 



цінностей. «Національні особливості 
європейської кухні», 
ознайомлення учнів із 
різдвяними 
традиціями:виготовлення 
пряникового будиночку. 

16. СЗШ № 222 «Дружба+дружба» 01.12.2009 Жолобак 
Н.М. 

Поглиблення знань 
англійської мови, 
ознайомлення з історією 
та культурою країн ЄС, 
пошук друзів для 
спілкування.. 

Віртуальна вікторина 
«Подорожуємо Європою», 
конкурси, проведення різних 
заходів у межах тижня 
європейської демократії. 

17. СЗШ № 235 Євроінтеграція  21.01.2013 Лещенко 
Н.В. 

Поглиблення знань учнів 
про європейські країни, 
організація зустрічей 
громадськими діячами  

Зустрічі учнів з: радником 
президента І. Крульком, 
головою фундації «Україна – 
Фінляндія» А. Вознесименко, 
головою ГО «Молодий 
народний рух» 
С.Вороновим,членом 
харківської правозахисної 
групи В. Овсієнком. 

18. СШ № 254 EUROSTAR 2005 Гуриненко 
Ю.П. 

Листування, розширення 
знань про європейські 
країни, виховання 
патріотизму, формування 
мотивації до вивчення 
іноземних мов  

День європейських мов, 
конкурс-фестиваль «Діалог 
держав», круглий стіл «Освіта 
за кордоном», «Українці в 
Канаді», «Життя підлітків в 
Україні та за кордоном», 
віртуальна подорож 
«»Країнами Євросоюзу»,  

19. СЗШ № 281 «Європейський 
вимір» 

2005 Вітвіцька 
М.І. 

Удосконалення володіння 
анг. мовою, проведення 

Тематичні виставки літератури, 
рефератів, малюнків до Дня 



вікторин, брейн-рингів на 
європейську тематику. 

Європи.  
Проведення засідань. 

20. СЗШ № 297 «Співдружність» 01.09. 
2014 

Шумовська 
Ж.П. 

Листування з ровесни-
ками інших країн, 
розширення знань про 
країни,  

Вітання ровесників з днем 
подяки школи Українознавства 
м. Перм(штат Огайо, США), зі 
святом Різдва учнів 
англоукраїнської школи  
м. Манітаба (Канада) 

21. СШ № 304 «Меридіан» 2007 Омельянчук 
О.М. 

Маслова 
О.І. 

Пропагандистський,  
комунікаційний, 
участь у різних 
інтернаціональних акціях. 
 

1.презентація «Світовий 
молодіжний рух УМСА». 
2.Презентація проекту «Друзі 
по листуванню та дитячі 
міжнародні обміни». 
3.Засідання секцій: миротворча 
діяльність – «»Діти – за мир!»; 
еколого-краєзнавча діяльність – 
«Ми діти твої, Україно!», 
міжнаціонально-культурна 
діяль-ність.4.Творчий звіт 
«Країни, що я відвідав».  

22. Гімназія 
«Апогей» 

«Співдружність» 2004 Солодніков 
О.В. 

 

Проведення Днів Європи, 
організація проектних 
обмінів з національними 
та зарубіжними 
євроклубами; участь у 
міжнародних програмах; 
співпраця з Міжнародним 
Фондом «Відродження», 
Інститутом трансформації 
суспільства, КиМУ.  

Дебати «Права дитини і 
інформаційний простір», урок 
«Права людини», засідання 
«Захист прав людини в 
Європейському суді». 

 



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

№ пп Навчальний 
заклад, у якому 
працює вчитель, 

представник 
іншої держави 

ПІБ учителя Предмет, який викладає в 
навчальному закладі 

Термін дії трудової угоди 

1 КГСМ №1 Саліх Саліх Абд арабська мова Вчитель КГСМ №1 
2 КГСМ №1 Нгуєн Дзін Тхонг в`єтнамська мова Вчитель КГСМ №1 
3 КГСМ №1 Кім Кен Хве корейська мова Волонтер Республіки Кореї 
 

Вивчення іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах 
 

№ Кількість навчальних 
закладів 

Перша мова 
 

Друга мова  Третя мова Факультатив  Усього 
учнів 

Кількість  
учителів 

1. 45 Англійська-
25444 

Англійська-
1866 

 75(англійська 27827 Англійської 
мови-308 

2.  Французька-
52 

Французька- 
1545 

 19(франц.)  Німецької 
мови-50 

   Іспанська-
234 

 -  Французької 
мови-12 

 2 (СШ№40, СШ № 131) Німецька - 
1190 

Німецька-
4086 

 -  Іспанської 
мови-2 

     Польська-101   
 Гімназія східних мов 

№1 
Китайська- 
625 

Англійська-
1141 

 35  
(5-йкл.-7уч; 
6-й кл.-8уч.; 
7-й кл.-8уч.) 

1141 Китайської м. 
– 9,  
англ. м.- 8 

 Гімназія східних мов 
№1 

Японська - 
179 

    4 

 Гімназія східних мов Арабська -   8 (2-й клас)  3 



№1 128 
 Гімназія східних мов 

№1 
Турецька - 
77 

    3 

 Гімназія східних мов 
№1 

Гінді - 30     2 

 Гімназія східних мов 
№1 

Корейська -
61 

    1 

 Гімназія східних мов 
№1 

Перська - 36     1 

       Усього 
вчителів 
східних мов - 
23 

 


