
 

1. Співробітництво з зарубіжними навчальними закладами 

№ 
з/п 

Навчальний заклад 

Дарницького 
району 

Зарубіжний 
навчальний заклад 

Термін дії 
угоди про 
співпрацю 

Напрямки співпраці 

Республіка Білорусь (БР) 

1. СШ № 316 СШ № 21 

м. Гомель 

вул. Гагаріна, 18 

2010-2015 - обмін педагогічним та 
методичним досвідом, 

- обмін досвідом 
учнівського 
самоврядування, 

- обмін делегаціями, 

- листування 

Болгарія (БЛ) 

1. СШ № 255 Основне училище  
«Васил Априлов»  

м. Бургас 

вул. Сан Стефано, 88 

2013-2020 - обмін досвідом 
викладання предметів 
природничо-
математичного циклу, 

- вивчення історії та 
культури країн,  

- обмін делегаціями. 

2. Слов’янська 
гімназія 

Середнє 
загальноосвітнє 

училище «Максим 
Горький» 

м. Стара Загора 

0035942641004 

2012, 
безстрокова 

- обмін делегаціями, 

- листування, 

- вивчення історії, 
культури, 

- проведення 
мистецьких заходах 

Бразилія (БЗ) 

1. Гімназія № 315 Коледж для 
старшокласників 

м. Ріо-де-Жанейро 

2014, 
безстрокова 

- обмін делегаціями, 

- листування, 

- вивчення історії, 
культури, 



- проведення 
мистецьких заходах 

Грузія (ГЗ) 

1. Скандинавська 
гімназія 

Школа «ОПІЗА» 

м. Тбілісі 

т. +995 32 76-12-12 

2010, 
безстрокова 

- обмін делегаціями, 

- листування, 

- вивчення історії, 
культури, 
- проведення 
мистецьких заходах 

2. Скандинавська 
гімназія 

Публічна школа № 98 

м. Тбілісі 

2013, 
безстрокова 

Данія (ДА) 

1. Скандинавська 
гімназія 

Гімназія м. Нествед 

55720676 

2011, 
безстрокова 

- обмін методичною 
літературою, 
педагогічним досвідом, 

- обмін делегаціями 

Естонія (ЕС) 

1. Скандинавська 
гімназія 

Мустиєйська гімназія 

м. Таллінн 

вул. Палдіскі, 83 

2012, 
безстрокова 

- обмін делегаціями, 

- листування, 

вивчення історії, 
культури, 
- проведення 
мистецьких заходах 

Італія (ІТ) 

1. Гімназія № 315 Гуманітарний ліцей 

 ім. Манзоні м. Мілан 

2013, 
безстрокова 

- обмін делегаціями, 

- листування, 

вивчення історії, 
культури, 
- проведення 
мистецьких заходах 

Китай (КТ) 

1. Гімназія № 323 Середня школа 
іноземних мов № 6  

м. Чжанцзякоу 

2011, 
безстрокова 

- обмін делегаціями, 

- листування, 

вивчення історії, 



культури, 
- проведення 
мистецьких заходах 

Литва (ЛИ) 

1. ДНЗ № 100 
«Казка» 

ДНЗ «Карусель» 

м. Вільнюс  

2012, 
безстрокова 

- обмін педагогічним 
досвідом 

Молдова (МО) 

1. СЗШ № 280 гімназія  
с. Наславча, 

Окницького району 

(тел. (103) 73 
27156087) 

2005, 
безстрокова 

- обмін матеріалами з 
історії та культури 
країн, 

- участь у краєзнавчій 
експедиції по охороні 
історичних та 
природних пам’яток с. 
Наславча, 

- обмін делегаціями 

Німеччина (НМ) 

1. СШ № 127 Гімназія м. Гімназія м. 
Дюссельдорф 

2011, 
безстрокова 

- співпраця у галузі 
передових навчальних 
технологій, шкільного 
спорту та туризму, 
дитячого мистецтва 

2. СШ № 291 школа «Вітта», 

 м. Дордмунт 

(Хофгеріхтсвег, 12 

т. 02313986719) 

2006, 
безстрокова 

- листування, 

- обмін методичною 
літературою, 

- обмін делегаціями 

3. СШ № 314 Гімназія м. Лоне 

(тел. (04442) 936180) 

2007, 
безстрокова 

- мовна практика, 
- обмін делегаціями, 
- краєзнавча робота 

4. СШ № 314 Гімназія Кете-Кольвиц  

м. Дортмунд  

2011, 
безстрокова 

- обмін передовими 
методами навчання і 
виховання, 

- обмін делегаціями з 
метою оздоровлення, 
мовної практики та 



вивчення надбань та 
побуту народів 

5. Гімназія № 315 Гімназія Ліборіус 
м. Дессау, 

Рабештрасе, 19 

2012, 
безстрокова 

- обмін методичною 
літературою, 

- обмін делегаціями 

6. ліцей «Наукова 
зміна» 

Гімназія для 
обдарованих дітей 

міста Швебіш-Гмюнд 
землі Баден-
Вюртенберг 

2011, 
безстрокова 

- обмін методичною 
літературою, 
педагогічним досвідом 

- обмін делегаціями 

7. Скандинавська 
гімназія  

Берлінська мовна 
школа «Ілліг ін 

Панков» 

2012, 
безстрокова 

- обмін методичною 
літературою, 
педагогічним досвідом, 

- обмін делегаціями 

Польща (ПЛ) 

1. СШ № 291 Школа 

 ім. М. Коперніка  

м. Пяски 

вул. Міхевича, 2, тел. 
(712) 258-62-75 

2009 р. 

Безстрокова 

- листування, 
- обмін групами 
вчителів і учнів, 

2. Гімназія № 315 ліцей № 11, 

 м. Краків 

вул. Театральна, 33 

т. 644-07-26 

2003, 
безстрокова 

- листування, 

- Інтернет зв’язок, 

- виступ учнів з 
концертними 
програмами 

3. Гімназія № 315 Ліцей м. Люблін 2012, 
безстрокова 

- листування, 

- Інтернет зв’язок, 

- виступ учнів з 
концертними 
програмами 

4. Гімназія № 323 Публічна гімназія № 2 

м. В’єпж 

2010, 
безстрокова 

- обмін групами 
вчителів і учнів, 

- вивчення історії, 
культури, традицій 



вул. Шкільна, 800 

т. 048 338675906 

народів, 

- участь у освітніх та 
культурних проектах 
під егідою Євросоюзу 

5. Слов’янська 
гімназія  

Школа 

 ім. М. Коперніка  

м. Пяски 

вул. Міхевича, 2, тел. 
(712) 258-62-75 

2012, 
безстрокова 

- обмін групами 
вчителів і учнів, 

- обмін педагогічним 
досвідом 

- мовна практика, 

- вивчення історії, 
культури, традицій 
народів 

6. Слов’янська 
гімназія 

Бурса «POGODNE 
ZYCIE» 

м. Пулави 

вул. Полскиего, 7, тел. 
(081) 886-37-05 

2019, 
безстрокова 

 

7. Слов’янська 
гімназія 

Середня школа №7 ім. 
Владіслава Сікорского 

м. Хелма. (Польща) 

2012-2017  

8. Ліцей «Інтелект» Гімназія ім. Станіслава 
Костки м. Єднорожец 

2013-2015 - обмін делегаціями, 

- пропаганда 
національних 
культурних цінностей, 

- обмін досвідом 
використання 
інноваційних освітніх 
методик 

9. Ліцей «Наукова 
зміна» 

Об’єднання 
понадгімназійних шкіл 

№ 2  
м. Вонгровець  

Польща 

Безстроково  - листування, 
 - обмін учнівськими та 

учительськими 
делегаціями; 

 - обмін досвідом з 
питань освіти 

 Російська Федерація (РО) 
1. СЗШ № 105 СШ с. Мощеное, 

Хотинецького району 
2007, 

безстрокова 
- обмін делегаціями, 



Орловської області - листування, 

- обмін педагогічним 
досвідом 

2. СШ імені Л.Вяхирева 

 м. Знаменское, 
Орловської область 

2007, 
безстрокова 

3. Гімназія «Діалог» Муніципальний 
бюджетний освітній 

заклад «Середня 
загальноосвітня школа 

№ 8» 
 м. Владимир (Росія) 

2013 
безстрокова 

 - обмін передовими 
педагогічними 
методиками та 
методичною 
літературою, 

 - спільні культурно-
освітні проекти, 

 - обмін учнівськими і 
педагогічними 
делегаціями, 

 - стажування 
педагогічних кадрів 

 Сербія (СБ) 
1. Слов’янська 

гімназія 
Основна школа 

«Дорде Натасевич» 

м. Нові Сад, 
 вул. м. Горького, 54 

2012, 
безстрокова 

- обмін групами 
вчителів і учнів, 

- вивчення історії, 
культури, традицій 
народів 

 Республіка Корея (ПК) 
1. Гімназія № 315 Середня школа 

Суанжюнг м. Сеул 
2010, 

безстрокова 
- обмін делегаціями, 

- обмін педагогічними 
технологіями, 

- листування, 

- Інтернет спілкування 

Туреччина (ТР) 

1. Скандинавська 
гімназія, гімназія 

№ 315 

ліцей Сехріміні, 

 район Мудурлужі  

м. Стамбул 

(тел. 212.6320266 584 
44 21, 

sehremini@ 
sehremini.k12.tr 

2007, 
безстрокова 

- обмін групами 
вчителів і учнів, 

- вивчення історії, 
культури, традицій 
народів 

2. Скандинавська школа Асаджі Дудулу 2007, - обмін групами 



гімназія  Примарі, район 
Юмрані, м. Стамбул 

(тел. 00902166101950) 

безстрокова вчителів і учнів, 

- вивчення історії, 
культури, традицій 
народів 

3. ДНЗ № 500 
«Абетка» 

Дошкільний 
навчальний заклад 

району Бейкоз, 

 м. Стамбул 

2007, 
безстрокова 

- науково-методична 
допомога, 

- обмін делегаціями 

4. Київська інженерна 
гімназія 

Професійний ліцей 
Шехіт Бююкельчі 

Галіп Балкар 

м. Стамбул 

2013-2018 - вивчення освітніх 
традицій, 

- обмін досвідом щодо 
використання освітніх 
технологій, 

 - реалізація спільних 
наукових та освітніх 
проектів, 

- організація 
відпочинку учнів та 
педагогів 

Хорватія (ХР) 

1. Слов’янська 
гімназія 

Гімназія м. Вуковар, 

вул. Шмац, 2 

2012, 
безстрокова 

- обмін делегаціями, 

- листування, 

- вивчення історії, 
культури, проведення 
мистецьких заходах 

Франція (ФР) 

1. гімназія № 315 Ліцей Жюль Тері 
м. Париж, Франція 

2011, 
безстрокова 

- листування, Інтернет 
зв'язок, 

- обмін делегаціями, 

- знайомство з 
культурою та 
народними традиціями, 

- мовна практика 

2. гімназія № 315 Ліцей м. Труа, 
Франція 

2012, 
безстрокова 

 



 

 

  

3. гімназія № 315 Ліцей Едвард Еріо 

м. Сант-Севінь 

2012, 
безстрокова 

 

4. гімназія № 323 Українська Школа 
Мистецтв в Парижі 

при Культурно-
Інформаційному 

Центрі Посольства 
України у Франції 

2014, 
безстрокова 

- знайомство з 
культурою та 
народними традиціями, 

- мовна практика 

Фінляндія (ФЛ) 

1. гімназія № 323 Ліцей  
Каріс-Більнас  

з м. Каріс 

2014, 
безстрокова 

 - листування, 
 - обмін методичною 

літературою 

 Швеція (ШВ) 
1. Скандинавська 

гімназія  
Катедрсколе, 

м. Векшо 

(тел. 46 (0) 47041736, 

joakin.svenson@katedra
l.vaxjo 

2010, 
безстрокова 

- обмін делегаціями, 

- листування, 

- вивчення історії, 
культури, проведення 
мистецьких заходах 

Чехія (ЧЕ) 

1. СШ № 291 Школа мистецтв 

 м. Жидлоховице 

(вул. Надразні, 232) 

2006, 
безстрокова 

- обмін делегаціями, 

- участь у фестивалях 
та міжнародних 
проектах 

Узбекистан (УЗ) 

1. СШ № 303 Школа № 13 

 м. Зарафшан 

Навоїської області 

2001, з 
подальшою 

пролангацією 

- листування, 

- обмін методичною 
літературою, 

- вивчення історії, 
культури, традицій 
народів 



2. Співпраця з міжнародними громадськими організаціями та дипломатичними 
представництвами 

 

№ з/п Навчальний 
заклад району 

Напрямки співпраці Спільні заходи 

«Кроссроудз» (США) «На роздоріжжі» 

1. СШ № 255 - робота за програмою «Життя на 
роздоріжжі: життєві вміння, що 
виховують характер», 

- виховання рис позитивного 
цільного характеру і його значення 
для повноцінних міжособистісних 
стосунків та здорового способу 
життя 

- підготовка волонтерів, 
- проведення лекцій, 
семінарів, круглих столів 

Представництво «Пірсон Ед’юкейшин» (Англія) 

1. гімназія № 267 - надання методичної допомоги у 
викладанні англійської мови 

- методичні семінари для 
вчителів англійської мови, 

- забезпечення навчальною 
літературою 

2. Слов’янська 
гімназія 

Представництво видавництва «Longman» в Україні (Англія) 

1. СШ № 291 - навчання вчителів роботі з 
новітніми НМК 

- відвідування та 
організація семінарів для 
викладачів 

Представництво «Кембридж університет прес» (Англія) 

1. СШ № 255 - підготовка учнів до випускних 
екзаменів з англійської мови, 
складання екзаменів для вступу за 
програмою Кембриджського 
університету 

- забезпечення навчальної 
літературою, 

- проведення майстер-
класів для вчителів та учнів 

2. ліцей «Інтелект» 

3. СШ № 329 
«Логос» 

Представництво видавництва «Hueber» в Україні (Німеччина) 

1. СШ № 291 - навчання вчителів роботі з 
новітніми НМК 

- участь у семінарах для 
викладачів 

Посольство Німеччини в Україні 

1. Гімназія № 315 - поглиблення взаєморозуміння та 
поліпшення дружніх зв'язків між 
країнами 

- участь у заходах 
культурно-просвітницького 
напрямку 



Українсько-Японський Центр НТУУ «КПІ» 

1. гімназія № 290 - поглиблення взаєморозуміння та 
поліпшення дружніх зв'язків між 
країнами 

- проведення заходів 
культурно-просвітницького 
напрямку, 

- обмін досвідом організації 
освітнього процесу 

Ресурсний Центр Британської ради 

1. гімназія № 315 - надання методичної допомоги у 
викладанні англійської мови, 

- проведення заходів культурно-
просвітницького напрямку 

- організація тематичних 
екскурсій, 
- участь у конкурсах, 
проектах, 
- проведення семінарів-
тренінгів для вчителів, 
- забезпечення 
навчальною літературою 

Благодійний культурний фонд «Україно-Шотландський Досвід» (Шотландія) 

1. гімназія № 315 - організація обміну учнями з 
метою мовної практики, 

- проведення заходів культурно-
просвітницького напрямку 

- мовна практика учнів 
гімназії у Шотландії, 

- відеокоференції, 

- семінари для вчителів, 

- тестування учнів 

Культурно-освітній молодіжно-дитячий благодійний фонд “Knightswood 
Trust”(Шотландія)під керівництвом Девіда Стоббса 

1. Гімназія № 315 - дистанційне навчання 
англійської мови 

- проведення відео 
конференцій, лекції, 
- проведення семінарів 
для вчителів, 
- забезпечення 
дидактичними матеріалами 

Європейський навчально-методичний центр з громадської освіти 
1. гімназія № 315 - надання методичної допомоги - участь у культурно-

освітніх заходах,  
- листування 

Штаб – квартира ЮНЕСКО (Франція) 

1. СШ № 323 - робота в ПАШ ЮНЕСКО - участь у проектах ПАШ 
ЮНЕСКО, 

- проведення семінарів, 
конференцій, 

- відзначення дат ООН та 

2. гімназія № 315 

3. Слов’янська 
гімназія 

4. гімназія «Діалог» 



міжнародних свят 

Французький культурний центр при посольстві Франції в Україні 

1. гімназія № 315 - надання методичної допомоги у 
викладанні французької мови, 

- проведення заходів культурно-
просвітницького напрямку 

- участь в олімпіаді знавців 
французької мови, 
конкурсах 

- організація екскурсій, 
зустрічей, 

- перегляд фільмів 

Федерація всесвітнього миру 

1. Гімназія № 315 - реалізація ідей миру,  
взаємопорозуміння між народами, 

- побутова культура миру 

- участь у проектах Ради, 

- проведення семінарів, 
конференцій, 

- участь у Школі юних 
послів миру 

2. Скандинавська 
гімназія 

3. Слов’янська 
гімназія 

4. СШ № 291 

5. Гімназія «Діалог» 

6. Київська 
інженерна 
гімназія 

7. Гімназія № 267 

8. Гімназія № 323 

Консульство Польщі в Україні 

1. Слов’янська 
гімназія 

Ліцей «Інтелект 

Ліцей «Наукова 
зміна» 

- надання методичної допомоги у 
викладанні польської мови, 

- проведення заходів культурно-
просвітницького напрямку 

- методичні семінари для 
вчителів, 

- забезпечення навчальною 
літературою 

Культурно-спортивне товариство «Jagielonia» (Польща) 

1. Слов’янська 
гімназія 

- вивчення історії, культури, 
традицій 

- обмін учнівськими та 
педагогічними делегаціями 

Спілка поляків в Україні 



1. Слов’янська 
гімназія 

- вивчення польської мови, 
культури, історії та традицій 
польського народу, 
- організація оздоровлення 
дітей 

- мовні студії, 

- мовна практика та 
оздоровлення, 

- участь у проекті «Діти та 
молодь без кордонів» 

2. Київська 
інженерна 
гімназія 

Посольство Канади в Україні 

1. гімназія № 315 - ознайомлення з історією, 
народними традиціями та 
культурним надбанням країни 

- участь у культурно - 
освітніх заходах 

Посольство Туреччини в Україні 

1. Київська 
інженерна 

Гімназія 

- організація та проведення 
культурологічних, мистецьких 
акцій, святкування пам’ятних дат 
країн-учасників 

- участь у культурно-
мистецьких заходах 

Посольство Фінляндії в Україні 

1. Скандинавська 
гімназія 

- надання методичної допомоги 
у викладанні фінської мови, 
- проведення заходів культурно-
просвітницького напрямку 

- проведення фестивалю 
скандинавських країн, 
інших спільних  
мистецьких заходів, 

- допомога у забезпеченні 
гімназії навчально-
методичними матеріалами, 
літературою, 

- участь у роботі 
піклувальної ради гімназії 

Посольство Великобританії в Україні 

1. Ліцей «Інтелект» - ознайомлення з історією, 
народними традиціями та 
культурним надбанням країни 

- участь у проекті 
«Cambridge English 
School», 
- участь в культурно-
мистецьких заходах, які 
проводить посольство 

Посольство Королівства Данія в Україні 
1. Скандинавська 

гімназія 
- надання методичної допомоги 
у викладанні данської мови, 
- проведення заходів культурно-
просвітницького напрямку 

- проведення фестивалю 
скандинавських країн, 
інших спільних  
мистецьких заходів, 

- допомога у забезпеченні 
гімназії навчально-
методичними матеріалами, 
літературою, 

- участь у роботі 
піклувальної ради гімназії 



Посольство Індії в Україні 

1. Ліцей «Інтелект» - ознайомлення з історією, 
народними традиціями та 
культурним надбанням країни; -- 
ознайомлення з системою освіти в 
Індії 

- участь в культурно-
мистецьких заходах, 

- забезпечення навчальною 
літературою 

Посольство Королівства Швеція в Україні 
1. Скандинавська 

гімназія 
- надання методичної допомоги 
у викладанні швецької мови, 
- проведення заходів культурно-
просвітницького напрямку 

- проведення фестивалю 
скандинавських країн, 
інших спільних 
мистецьких заходів, 

- допомога у забезпеченні 
гімназії навчально-
методичними матеріалами, 
літературою, 

- участь у роботі 
піклувальної ради гімназії 

Посольство Норвегії в Україні 

1. Скандинавська 
гімназія 

- надання методичної допомоги 
у викладанні норвежської мови, 
- проведення заходів культурно-
просвітницького напрямку 

- проведення фестивалю 
скандинавських країн, 
інших спільних  
мистецьких заходів, 

- допомога у забезпеченні 
гімназії навчально-
методичними матеріалами, 
літературою, 

- участь у роботі 
піклувальної ради гімназії 

Товариство допомоги дітям і молоді “PROMYK” (Польща) 

1. Слов’янська 
гімназія 

- благодійна діяльність - організація оздоровлення 
дітей у мовних таборах 
Польщі 

Асоціація «Центр Волонтерства БЕСКИДИ» (Польща) 

1. Гімназія № 323 - ознайомлення та пізнання 
культури, історії, а також рідної 
мови обох народів 

- обмін досвідом, 
- співробітництво в 
галузі освіти і культури, 
- проведення 
культурологічних 
учнівських конференцій  
іноземними мовами 

Інститут Гете, посольство Німеччини в Україні 

1. Ліцей «Наукова 
зміна» 

- вивчення новітніх методик - обмін учнівськими, 
учительськими 
делегаціями, 
- обмін досвідом 



вчителів, сертифікація 
вчителів, 
- участь у семінарах 
підвищення кваліфікації,  
- забезпечення 
навчально-методичною 
літературою 

Білоруський республіканський центр екології та краєзнавства 

1. Ліцей «Наукова 
зміна» 

- проведення заходів 
культурно-просвітницького 
напрямку 

- участь у конференції 

Міжнародний освітній фонд сприяння розвитку української національної школи ім. Ярослава 
Мудрого 

1. Гімназія № 323 - вивчення традицій 
національної педагогіки, сприяння 
налагодженню співпраці між 
школами України та зарубіжжя 

- участь у проектах 
культурно-освітнього 
спрямування 

Міжнародна Асоціація «Польща – Україна – Європа» під патронатом Міністерства освіти 
Польщі 

1. Ліцей «Інтелект» - проведення заходів з 
інтеграції України в європейську 
спільноту 

- встановлення 
партнерства з 
європейськими культурно-
освітніми структурами 

Міжнародна академія культури безпеки, екології та здоров’я 

1. СШ № 127 
- співпраця в рамках проекту 
«Даючи знання – збережи 
здоров’я» 

- участь у культурно -
просвтницьких заходах 

Громадська організація «Міжнародний Союз Молоді» (МСМ) 

1. Гімназія № 267 

- профорієнтація для учнів 9-
11 класів 

- участь в світні 
програми для навчання за 
кордоном, 
- мовна практика 

Організація Американської Ради з міжнародної освіти (FLEX) 

1. Гімназія № 267, 

СШ № 274 

- проведення 
профорієнтаційних заходів для 
учнів 9-11 класів (презентації, 
тестування) 

- участь в програмі 
обміну майбутніх лідерів 

Українсько-американський гуманітарний інститут «Вісконсінський Міжнародний 
Університет (США) в Україні 

1. Гімназія № 267 - поглиблення рівня методичної 
освіченості вчителів кафедри 
іноземних мов 

- участь у конференціях, 
майстер-класах 

Українсько-Японський Центр НТУУ «КПІ» 

1. Гімназія № 290 - поглиблення взаєморозуміння 
та поліпшення дружніх зв'язків 
країнами 

- проведення заходів 
культурно-
просвітницького напрямку 



International House Київ 
1. Гімназія № 290 - поглиблення рівня методичної 

освіченості вчителів кафедри 
іноземних мов 

- проведення 
методичних тренінгів та 
семінарів тощо 

Некомерційна освітня організація «Рукавичка» (Словенія) 

1. Гімназія №267 - ознайомлення з передовими 
педагогічними технологіями в 
галузі освіти 

- обмін досвідом 
роботи, 
- Інтернет - спілкування 

Громадська організація «ЛК AIESEC-Київ» 
1. СШ №305 

Ліцей «Наукова 
зміна» 

- проведення заходів 
культурно-просвітницького 
напрямку 

- мовна практика, 
- участь у заходах 

Міжнародна громадська організація «Конгрес захисту української мови» 
1. СШ № 316 - школа є колективним членом 

«Конгресу» 
- участь у засіданнях 
Конгресу,  
- участь у конкурсах 
наукових робіт з 
української мови 

Спілка вірмен України, Київська вірменська громада 
1. 

Гімназія № 237 
- вивчення традицій 
національної педагогіки, сприяння 
налагодженню співпраці 

- участь у культурно-
просвітницьких заходах 

 

 



3. Співпраця навчальних закладів з українською діаспорою 

 

№ 
з/п 

Держава Громадська організація, 
навчальний заклад 

української діаспори 

Навчальний 
заклад  

м. Києва 

Напрямки співпраці 

1. Придністровська 
Молдовська 
Республіка 

СШ № 1, 

м. Кам’янка 

СШ № 62 - обмін делегаціями, 

- листування 

2. Неповна середня школа 
с. Северинівка 

Кам’янського району 

СШ № 302 - обмін передовими 
педагогічними 
методиками та 
навчальною і 
науково-
методичною 
літературою, 

- проведення 
спільних семінарів, 
практикумів, 

- участь у спільних 
культурно-освітніх 
проектах 

3. СШ 

 с. Катеринівка 

Кам’янського району 

СШ № 323 - обмін науково-
методичним 
досвідом, досвідом 
навчальної та 
виховної роботи 

- листування 

4. Подоймська с/ш 
Каменський р-н, 

м. Молдова 

Гімназія № 315 - обмін науково-
методичним 
досвідом, досвідом 
навчальної та 
виховної роботи 

- листування 

5. Початкова школа № 4 

 м. Кам’янка 

Гімназія № 261 - обмін науково-
методичним 
досвідом, досвідом 
навчальної та 
виховної роботи 



- листування 

6. Франція Школа мистецтв при 
культурно-

інформаційному центрі 
посольства України у 

Франції  

Гімназія № 323 - участь у 
інтерактивних 
проектах з вивчення 
культури Франції та 
України 

7. Канада Українська філія 

Всесвітня координаційна 
рада з питань 

українознавства 

СШ № 316 - обмін передовими 
педагогічними 
методиками та 
навчальною і 
науково-
методичною 
літературою, 

- розширення 
зв’язків з 
українською 
діаспорою, 

- реалізація 
українознавчих та 
народознавчих 
навчальних проектів 

8. Українська суботня 
школа  

ім. Митрополита  
А. Шептицького  

м. Монреаль 

Гімназія № 261 

9. Українська школа 
 св. Володимира  

м. Торонто 

10. Словенія Некомерційна освітня 
організація «Рукавичка»  

м. Любляни 

Гімназія № 267 

11. школи Словенії Гімназія № 261 

12. Латвія Українська середня 
школа 

СШ № 291 

13. Чехія Українська гімназія  
м. Прага 

Гімназія № 261 

14. Польща Комплекс 
загальноосвітніх шкіл ім. 
Богдана-Ігоря Антонича 

м. Лігниця 

Гімназія № 261 

Комплекс 
загальноосвітніх шкіл № 

2 ім. Маркіяна 
Шашкевича 

м. Перемишль 

 



 



4. Участь у міжнародних проектах та програмах 

 

№ 
з/п 

Міжнародний проект, 
програма 

Навчальний 
заклад, який бере 

участь у 
міжнародному 

проекті, програмі 

Мета проекту, 
програми 

Заходи щодо 
реалізації проекту, 

програми 

1. Проект Асоційовані 
школи ЮНЕСКО 

Гімназія № 315, 

гімназія № 323, 

Слов’янська 
гімназія, 
 гімназія 
«Діалог» 

 

та кандидати у 
члени ПАШ 
ЮНЕСКО: 

Київська 
інженерна 
гімназія,  

Скандинавська 
гімназія, 

гімназія № 267,  
СШ № 291 

Створення умов 
для розвитку 
міжнародних 

контактів, 
творчого і 
наукового 

розвитку учнів та 
вчителів, 

виховання дітей і 
молоді в дусі 

миру і демократії 

Участь у програмах 
проекту: 

- «Культурна 
спадщина», 
- «Дитяча 
дипломатія» 
Мета: поглиблення  
взаємопорозуміння 
між представниками 
різних культур, 
різних країн (участь 
у конкурсах дитячого 
малюнка, відео 
диспутах, семінарах-
практикумах, 
науково-практичних 
конференціях) 

- «Екологія 
людини» 
Мета: обговорення 
молоддю 
екологічних проблем 
сьогодення 
(Написання науково-
дослідницьких робіт, 
участь у відео 
конференціях, 
проведення диспутів, 
природоохоронних 
акцій) 

- проведення 
досліджень та 
підготовка 
презентацій 
«Культура країн 



світу», 

- участь у 
конференціях, 
семінарах ПАШ 
ЮНЕСКО, 

- проведення заходів 
на відзначення дат 
ООН 

2. Проект 

«E Twinning Plus» 

(Європейська Комісія 
спільно з 
Міністерством освіти і 
науки України) 

Скандинавська 
гімназія 

Запровадження 
навчальних 
програм з 

використання 
інформаційно-

комунікаційних 
технологій 

- участь у 
практичних сесіях 
програми E-Twinning 
Plus – 2014, 
- проведення 
спільних заходів, 
спрямованих на 
створення проектів 

3. Проект співробітництва 
з Oxford University Press  

Київська 
інженерна 
гімназія 

Ознайомлення з 
Інноваціями в 
освітній галузі 

- проведення 
спільних науково - 
методичних заходів, 
використання 
сучасних НМК, 
електронних 
посібників 

4. Міжнародний освітній 
проект «Пізнаємо 
Європу разом» 

Ліцей «Інтелект» Ознайомлення з 
системою вищої 
освіти Польщі та 

інших 
європейських 

країн; сприяння 
процесам 

європейської 
інтеграції 

- обмін 
педагогічними та 
учнівськими 
делегаціями, 
- організація 
відпочинку та 
оздоровлення учнів 
ліцею в 
європейських 
країнах 

5. Проект Європейський 
день шкіл 

Навчальні 
заклади району 

Інформування з 
питань євро 
інтеграції, 
поширення 

європейського 
досвіду в освіті 

- проведення 
конференцій, 
семінарів, 
мистецьких 
конкурсів, 
- робота ШЄК, 
- святкування дня 
Європи 

6. Проект 

«Юні посли миру» 

Гімназія 
«Діалог», 

гімназія № 323, 

Залучення 
школярів до 

справи миру в 
Україні, 

підготовка 

- участь у 
конференціях та у 
конгресі Юних 
Послів Миру 



гімназія № 315, 

Слов’янська 
гімназія, 

гімназія № 267, 

СШ №291 

кадрів 
волонтерських 

організацій, 
юних послів 

миру 

7. Проект 
«Репродуктивні права» 
(Міжнародна 
федерація планування 
сім’ї) 

Слов’янська 
гімназія 

Формування 
культури 

міжособистісних 
стосунків 

- проведення 
тренінгів 
«Психологія 
міжособистісного 
спілкування», 
- соціальний 
театр 

8. Проект 

«Школи-партнери 
майбутнього» 

ліцей «Наукова 
зміна» 

Налагодження 
зв’язків між 
школами для 
обдарованих 

дітей 

- обмін 
делегаціями та 
досвідом організації 
навчально-
виховного процесу, 
- участь у семінарах 
підвищення 
кваліфікації 
вчителів, 

- мовна практика 

9. Проект 

«Світ без кордонів» 

(Міжнародна 
студентська 
організація AIESEC) 

СШ № 305, 

гімназія № 267, 

гімназія 
«Київська Русь», 

Слов’янська 
гімназія, 

Скандинавська 
гімназія, 

ліцей «Наукова 
зміна», 

СШ № 296 

Заохочення 
учнів до 
вивчення 

іноземних мов, 
розширення 

кругозору учнів 
та ознайомлення 
їх з глобальними 
проблемами та 

культурою 
інших країн 

- проведення 
тренінгів, лекцій, 
дискусій, 
розважальних 
заходів англійською 
мовою, 
- написання 
проектних робіт 

10. Освітній проект 
«Cambridge English 
School» 

Ліцей 
«Інтелект», 

СШ № 329 
«Логос», 

Підтримка 
навчально-

методичними 
матеріалами при 

вивченні 
предметів 

- складання 
учнями міжнародних 
екзаменів з 
англійської мови та 
отримання 
міжнародних 
сертифікатів TOEFL, 



СШ № 255 англомовного 
циклу 

FCE, IELTS, 
- участь у 
конференції для 
вчителів англійської 
мови 

11. Европейський освітній 
проект «Весна 
прийшла» 
(Європейська 
організація BirdLife 
International) 

Центр ТТМ Інформаційні 
дослідження 

- участь в акції 
«Весна прийшла», 
- участь у 
конкурсі малюнку 
«Чому я люблю 
птахів - вісників 
весни» 

12. Міжнародний 
екологічний проект 
«ЭКО» (Росія) 

Центр ТТМ Екологічна 
просвіта 

населення, 
підвищення 
екологічної 
культури та 
активізація 

творчо-
пізнавальної 
діяльності 

молоді, 
підвищення 
інтересу до 

питань взаємодії 
людини з 

природним 
середовищем і 
раціонального 
споживання 

- участь у 
Міжнародній 
конкурс-виставці-
експеримент 
«Рациональное 
использование 
отходов: экодизайн» 
(Art Dump–2014) 

13. Міжнародна програма 
GLOBE 

(Національний еколого-
натуралістичний центр 
учнівської молоді 
Міністерства освіти і 
науки України) 

Центр ТТМ Об’єднати 
зусилля учнів, 

учителів і 
вчених-

дослідників з 
метою 

отримання 
додаткової 

інформації про 
навколишнє 
середовище 

шляхом збору 
даних і 

проведення 

- участь у 
проведенні шести 
напрямків наукових 
досліджень, 
- участь у 
Європейському 
художньому 
конкурсі «Календар 
2015» 



спостережень 

  



14. Україно-американський 
проект АРСЕНАЛ ІДЕЙ 
(Мистецький Арсенал) 

Київська 
інженерна 
гімназія 

Проведення 
дослідження 
різних видів 
технологій, 
підтримка 

творчих ідей 
молоді 

- проведення 
лабораторних 
досліджень різного 
спрямування 

15. Міжнародний проект 
«LEGO-EDUCATION» 

Київська 
інженерна 
гімназія, 

гімназія № 
315 

Формування 
науково-технічної 

компетенції 
школярів 

- участь у 
Фестивалі 
робототехніки 

16. Проект «Наука ХХІ 
століття – вікно у 
майбутнє» 

ліцей 
«Наукова 

зміна» 

Заохочення учнів 
до науково-
пошукової 
діяльності 

- створення 
освітніх проектів, 
презентацій, 
розміщення їх в 
Інтернет-мережі 

17. Міжнародний 
екологічний проект 
“Зміна клімату -  
глобальний виклик 
людству” 

Гімназія 
«Діалог», 

гімназія № 
323 

Вирішення 
екологічних 

проблем шляхом 
міжнародної 

співпраці 

- участь у конкурсі 

18. Проект «STEM: професії 
майбутнього» 
(Європейська 
організація CSR Europe 
(Брюссель)  

Гімназія № 
267 

Популяризація 
інженерно-
технічних 

професій серед 
школярів 

- відвідування 
занять від всесвітньо 
відомих компаній 
щодо майбутнього 
розвитку мобільних 
технологій (Ericsson) 

19. Проект творчих 
робіт «Nature Disasters» 

Гімназія № 
290 

17-28.02.2014 - участь взяли учні 
10-х класів 

20. Поект 
«Oxford Quality 
Programme» 

Гімназія № 
290 

Професійний 
розвиток вчителів, 

забезпечення 
навчального 

закладу певними 
матеріалами та 

послугами 

- регулярні 
відвідування 
навчального закладу 
представником 
Оксфорд Юніверіті 
Прес, відкриті заходи 
для батьків та дітей, 
- проведення 
методичних тренінгів 
та семінарів для 
вчителів 

21. Проект 
Сприяння в освіті (БФ 
Lego Foundation (Данія) 
спільно з МОНУ) 

ДНЗ № 256, 
620, 800 

Розвиток 
конструктивних 
здібностей дітей 
дошкільного віку 

- проведення 
майстер-класів, 
семінарів з методик 
використання 
технології, 
забезпечення 
матеріалами 



22. Програма Професійна 
підготовка та 
перепідготовка 
української молоді 
(Українсько-польський 
центр академічних 
обмінів) 

Ліцей № 303 Впровадження в 
Україні 

інноваційних 
програм 

професійної 
орієнтації 

учнівської молоді 

- проведення 
зустрічей з 
спеціалістами Центру, 
- профдіагностика 
старшокласників, 
проведення 
тренінгових занять 

23. Програма 

«Діти і молодь без 
кордонів» 

Київська 
інженерна 
гімназія, 

Слов’янська 
гімназія 

Сприяння 
розвитку 
дитячого 

парламентаризму 
та міжнародних 

контактів молоді, 
мовна практика 

- участь у роботі 
міжнародного табору 
в м. Пулави (Польща) 

24. Програма «Захоплююче 
країнознавство» 
(Київський 
Міжнародний 
університет) 

Ліцей № 303 Розширення 
кругозору учнів 
про країни світу, 
традиції та звичаї 

Презентація 
країни Євросоюзу 

- інтелектуальні 
ігри, турніри, майстер-
класи, тренінги, 
науково-практичні 
конференції 

25. Програма майбутніх 
лідерів (Організація 
Американської Ради з 
міжнародної освіти 

FLEX) 

СШ № 274, 

гімназія № 
267 

Навчання і 
проживання учнів 
у США протягом 

одного 
навчального року 

- індивідуальні 
заняття і консультації 
учнів з метою 
підготовки до 
конкурсного відбору 

26. Програма 
обміну Академія 
Фольмар, 

Управління освіти м. 
Мюнхена (Німеччина) 

Ліцей 
«Наукова 

зміна» 

Сприяння 
підвищенню 
кваліфікації 
вчителів та 

поліпшення якості 
викладання 

іноземної мови в 
навчальному 

закладі 

- листування, 
- обмін 
учнівськими, 
учительськими 
делегаціями, 
- обмін досвідом з 
питань освіти 

27. Програма «Англія за 
два тижні» 
(Освітницький центр 
East-West-Bridge Centre) 
(Лондон) 

Ліцей 
«Наукова 

зміна» 

Поліпшення 
якості роботи 
навчального 

закладу 

- мовна практика 
та екскурсії, 
- написання 
проектних робіт 



28. Програми «Партнерство 
в навчанні», корпорації 
«Майкрософт» та 
програми «Майстер 
Тул» 

Гімназія № 
267 

Участь в освітніх 
проектах 

- проведення 
обміну досвідом 
роботи, 
- проведення 
конференцій, участь в 
семінарах 

29. Програма 

Літня управлінська 
школа «Словенське 
літо-2014» 

Гімназія № 
261 

Співпраця в галузі 
освіти та ІКТ 

- обмін досвідом в 
управлінській сфері 
закладу 

30. Міжнародна 
математична гра 
«Кенгуру – 2014» (для 
учнів 3-7 класів) 

СШ № 105 

СШ № 305 

Слов’янська 
гімназія 

Розвиток 
математичних 

здібностей 
школярів 

нестандартними 
математичними 

задачами 

- участь у конкурсі 

31. Міжнародний конкурс 
науково-технічної 
творчості для школярів 
«Intel – Техно Україна – 
2014» 

Ліцей 
«Інтелект», 

Київська 
інженерна 
гімназія 

Розвиток науково-
технічної 

компетенції учнів 

- презентація 
проектів у 
національному етапі 
конкурсу 

32. Міжнародний конкурс 
молодіжного проекту у 
номінації «Екологія» 

СШ № 127 Виявлення та 
підтримка 

обдарованої 
учнівської 

молоді, створення 
умов для науково-

дослідницької 
діяльності 

- участь у конкурсі 

 

 



5. 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 форум кар’єри 
«Career Start 2014», 
організований міжнародною 
організацією AIESEC 

ліцей 
«Інтелект» 

травень 2014 учні 10-11 класів 

2.  Міжнародний конкурс «Прес-
весна на Дніпрових схилах» 

ЗНЗ району лютий учні 8-11-х 
класів 

3.  Міжнародний екологічний 
конкурсу «Правдивий світ 
птахів» (Польща) 

Центр ТТМ лютий-
березнь 2014 

року 

вихованці 
Центру ТТМ 

4.  У рамках Міжнародного 
дитячого екологічного форуму 
«Зелена планета»: 

- конкурс «Різноманіття вікових 
традицій» 

Центр ТТМ лютий-квітня 
2014 року 

5.  Міжнародна конкурс-виставка-
експеримент «Рациональное 
использование отходов: 
экодизайн» (Art Dump–2014), 
присвячена Всесвітньому дню 
довкілля 

Центр ТТМ 15.01 – 
01.05.2014 

6.  Міжнародний конкурс малюнку 
«Чому я люблю птахів - вісників 
весни» (Польща - Україна) 

Центр ТТМ 01.02 – 
22.06.2014 

7.  Участь у «Молдавському 
етнографічному фестивалю»  
(с. Наславча, Молдова) 

СЗШ № 280 20.09.14 вчителі та учні 
гімназії, жителі  

с. Наславча 

8.  Міжнародний конкурс дитячої 
художньої творчості «Світ очима 
дітей» 

Ліцей № 303 14.04-18.04 
2014 

учні 5-7-х класів 

9.  Участь у VII Всеукраїнській 
екологічній конференції «Земне 
майбутнє планети: від 
конкретного рішення до 

Гімназія № 
315, 

Гімназія 
«Діалог», 

12.04.2014 учні 8-10-х 
класів 



глобального мислення» Гімназія № 323 
10.  Участь в XVI Всеукраїнській 

конференції учнів асоційованих 
шкіл ЮНЕСКО щодо відзначення 
200-річчя від дня народження Т. Г. 
Шевченка в Технічному ліцеї 

Гімназія № 
315, 

Гімназія 
«Діалог», 

Гімназія № 323 
Слов’янська 

гімназія 

28-29.11.2014 учні 
асоційованих 

шкіл ЮНЕСКО 
м. Києва 

11.  Шевченко іноземними мовами. 
Виступ на сцені Майдану 
Незалежності 

Скандинавська 
гімназія 

09.03.2014 Учні та гості 
заходу 

12.  Участь у І етапі міського 
екологічного конкурсу «Еко-
Караван», присвячений 
міжнародному Дню захисту тварин 

Гімназія № 323 14.10.2014 учні 6-х класів 

13.  Участь у краєзнавчому квесті 
«Київ – місто толерантності», з 
нагоди святкування Дня 
толерантності 

гімназія № 315, 
гімназія № 323, 

гімназія 
«Діалог», 

Слов’янська 
гімназія 

16.11.2014 учні 
асоційованих 

шкіл ЮНЕСКО 
м. Києва 

14.  До Дня толерантності участь у III 
міській науково-практичній 
конференції асоційованих шкіл 
ЮНЕСКО м. Києва 
«Філософські основи духовних 
цінностей як істина миру. 
Толерантність як внутрішній 
ресурс особистості та 
суспільства» 

гімназія № 315, 
гімназія № 323, 

гімназія 
«Діалог», 

Скандинавська 
гімназія, 

Слов’янська 
гімназія 

18.11.2014 учні 8-10-х 
класів 

15.  Участь в III науково-практичній 
конференції «Філософські основи 
духовних цінностей як істина 
миру. Толерантність як 
внутрішній ресурс розвитку 
особистості та суспільства» 

гімназія № 315, 
гімназія № 323, 

гімназія 
«Діалог», 

Скандинавська 
гімназія, 

Слов’янська 
гімназія 

18.11.2014 

учні 
асоційованих 

шкіл ЮНЕСКО 

м. Києва 

16.  Екологічний форум «Екологічні 
проблеми міста» 

Слов’янська 
гімназія 

20.11.2014 ЗНЗ м. Києва 

Районні заходи 

1.  Заходи знавців української мови 
до Міжнародного дня рідної 
мови: 
- семінар-тренінг 
«Європейська співдружність»: 
- конкурс учнівських творів 
«Яка мова для мене рідна?» 
- свята та фестивалі тощо 

ЗНЗ району лютий учні 1-11-х 
класів 

2.  Районна конференція «Засоби гімназія № 323 лютий учні 8-10 

https://www.youtube.com/watch?v=oM1C84Z_vKw
https://www.youtube.com/watch?v=oM1C84Z_vKw
https://www.youtube.com/watch?v=oM1C84Z_vKw


масових комунікацій»” до 
Всесвітнього дня радіо 

класів 

3.  Пісенно-танцювальний конкурс 
«Єврофест» 

Слов’янська 
гімназія 

07.02.2014 учні 8-11-х 
класів, учителі, 

батьки 

4.  Районні тематичні заходи, 
присвячені 200-річчю від дня 
народження Т.Г.Шевченка: 
виставки, читання, літературно-
музичні композиції, творчі 
засідання, вечори поезії тощо 
(проведено понад 1000 заходів) 

на базі ЗНЗ 
району 

Протягом року учні 1-11-х 
класів 

5.  Районний інтелект-турнір 
«Шевченко знаний і незнаний», 
присвячений 200-річчю з дня 
народження поета 

на базі гімназії 
№ 237 

27.02.2014 серед учнів 13-
15 років (25 
шкільних 
команд) 

6.  Районний конкурс виконання 
творів Т.Шевченка іноземною 
мовою «Ми чуємо тебе, 
Кобзарю, крізь століття» 

Київська 
інженерна 
гімназія 

04.03.2014 65 учасників 
ЗНЗ району 

7.  Районний етап міського 
конкурсу «Діалог держав: 
партнерство в освіті» 

8 шкільних 
команд  

ЗНЗ району 

березень учні 5-11-х 
класів 

8.  Міський конкурс-фестиваль 
«Діалог держав: партнерство в 
освіті» 

гімназія № 315 березень ЗНЗ м. Києва 

9.  Заходи, присвячені Всесвітньому 
дню води: 

- Єдиний урок; 
- суботник біля місцевого 

озера; 
- конкурси малюнків тощо 

ЗНЗ району 
 
 

гімназія № 315 

22.03.2014 учні 1-11-х 
класів 

 
учні 5-11-х 

класів, 
учні 1-4-х 

класів 
10.  Виступ англомовного театру до 

Всесвітнього дня театру 
Слов’янська 

гімназія 
27.03.2014 учні 5-11-х 

класів 

11.  Проведення спортивних змагань 
до Всесвітнього дня здоров’я 

ЗНЗ району квітень учні 1-11-х 
класів 

12.  Конференція «Ранок космічної 
ери» до Всесвітнього дня авіації 
та космонавтики 

Слов’янська 
гімназія 

11.04.2014 учні 9-х класів 



13.  Декада екологічних знань. 
Заходи до Дня Довкілля. Дня 
Землі, 28-ї річниці трагедії на 
ЧАЕС 

ЗНЗ району 17.04-
26.04.2014 

учні 1-11-х 
класів 

14.  Районна акція «Алея 
випускників» 

на базі школи-
інтернату № 12 

17.04.2014 випускники 
ЗНЗ району 

15.  Районі круглі столи на базі шкіл 
ПАШ ЮНЕСКО (по кущах) на 
тему: «Пріоритети ЮНЕСКО – 
разом 60 років» із залученням 
всіх ЗНЗ району 

гімназія № 315, 
гімназія № 323, 

гімназія 
«Діалог», 

Слов’янська 
гімназія 

23.04.2014 ЗНЗ району 

16.  Районна конференція «Людина і 
довкілля», присвячена Дню 
Землі 

гімназія “Діалог” 22.04.2014 Районні школи 
ПАШ 

ЮНЕСКО та 
кандидати в 

ПАШ 
ЮНЕСКО 

(учні 8-10-х 
класів) 

17.  Всесвітній день книг та 
авторського права: 
- акція «Подаруй книгу 
бібліотеці» (збір макулатури) 

ЗНЗ району 24.04.2014 учні 1-11-х 
класів 

18.  Заходи до Дня Перемоги ЗНЗ району 07-09.05.2014 учні 1-11-х 
класів 

19.  Фестиваль європейської кухні. 
До Всесвітнього дня культурної 
різноманітності заради діалогу та 
розвитку 

Слов’янська 
гімназія 

16.05.2014 Вчителі, учні, 
батьки гімназії 

20.  Свято української вишиванки та 
акція «Обійми гімназію» до 
Міжнародного дня сім`ї 

гімназія № 261 

ЗНЗ району 

травень учні 1-11-х 
класів 

21.  Брейн-ринг «Миротворці – 
люди-герої», присвячений 
Міжнародному дню миротворців 
Організації Об'єднаних Націй 

СШ № 274 травень учні 7-х, 8-х 
класів 

22.  Тематичні заходи до 
Міжнародного дня родини: 

- виставки дитячих робіт; 

- спортивні свята «Моя сім’я – 

ЗНЗ району травень учні 1-11-х 
класів 



єдине ціле» тощо 

23.  Конкурс рефератів «Історія 
виникнення української 
писемності», присвячений 
Міжнародному дню 
розповсюдження грамотності і 
Міжнародному дню писемності 

ЗНЗ району 08.09.2014 Учні 7-8 класів 

24.  Круглий стіл «Сторінки історії» 
з нагоди відзначення 
Міжнародного Дня пам’яті 
жертв фашизму 

ЗНЗ району вересень учні 5-11-х 
класів 

25.  Благодійні ярмарки «Від серця 
до серця» з нагоди відзначення 
Міжнародного дня миру 

ЗНЗ району вересень учні 1-11-х 
класів 

26.  Флешмоби «Ми за мир» з нагоди 
відзначення Міжнародного Дня 
Миру 

ЗНЗ району вересень учні 1-11-х 
класів 

27.  Конкурс малюнків на асфальті: 
«Я люблю Україну. Малюю 
майбутнє без війни» до 
Міжнародного Дня Миру 

ЗНЗ району вересень учні 1-5-х 
класів 

28.  Акція «Голуб миру до 
Міжнародного Дня Миру 

ЗНЗ району вересень учні 1-11-х 
класів 

29.  Районний туристсько-
країзнавчий Квест до 
Міжнародного дня туризму 

ЗНЗ району 27.09.2014 учні 1-11-х 
класів 

30.  Заходи в рамках відзначення Дня 
європейських мов: 
- конкурс стінгазет «Моє 
європейське літо»; 
- Аукціон знань « Україна серед 
країн Європи»; 
- комунікативні ігри «Телеефір з 
Європи» 

ЗНЗ району Вересень-
жовтень 

Учні 5-
11 

класів 

31.  Благодійна акція «Мир і добро 
починається з тебе». до 
Міжнародного дня солідарності 
людей» 

ЗНЗ району жовтень Учні 1-11-х 
класів 

32.  Концертні програми до 
Всесвітнього дня Вчителя 

ЗНЗ району 03.10.2014 учні 1- 11-х 
класів 

33.  Театралізоване свято з нагоди Гімназія № 323 14.10.2014 учні 8- 11-х 



святкування Міжнародного Дня 
подяки англійською мовою 

класів 

34.  Бібліотечні уроки. Перегляд 
презентацій до Всесвітнього дня 
аудіовізуальної спадщини 

Слов’янська 
гімназія 

27.10.2014 учні 8-9-х 
класів 

35.  Всеукраїнський конкурс 
телевізійних сюжетів та 
сценаріїв «Цікаво про цікаве» в 
номінації «Про природу та її 
загадки» 

СШ № 255 31.10.2014 учні 4-х класів 

36.  Круглий стіл «Якісна наукова 
освіта: забезпечимо стійке 
майбутнє для всіх» до 
Всесвітнього дня науки за мир і 
розвиток 

Слов’янська 
гімназія 

10.11.2014 Учні 9-11кл  

37.  Заходи до Міжнародного дня 
толерантності: 
- учнівські конференції; 
- круглі столи; 
- мультимедійні презентації 
тощо 

ЗНЗ району 17.11.2014 учні 1-11-х 
класів 

38.  Тематичний урок, присвячений 
25-річчю прийняття ООН 
Конвенції про права дитини (в 
рамках декади ПАШ ЮНЕСКО) 

ЗНЗ району 20.11.2014 учні 1-11-х 
класів 

39.  Відкриті заходи в рамках Декади 
ПАШ ЮНЕСКО: 
- районний проект «Арт-
перерва», присвячений Року 
Т.Шевченка 

ЗНЗ району листопад учні 1-11-х 
класів 

ЗНЗ району 26.11.2014 учні 1-11-х 
класів 

40.  - районна заключна 
конференція «Рік Тараса 
Шевченка» 

гімназії 
«Діалог» 

28.11.2014 Школи ПАШ 
ЮНЕСКО, 

Гімназія № 
261, гімназія № 
267, Київська 

інженерна 
гімназія, 

Скандинавська 
гімназія, СШ 

№ 291 

41.  - пісенно-танцювальний 
конкурс «Eurokids-2014» 

Слов’янська 
гімназія 

28.11.2014 учні 5-7-х 
класів 



42.  - гра «Модель ООН» Скандинавська 
гімназія 

28-29.11.2014 Школи ПАШ 
ЮНЕСКО, 

Гімназія № 
261, гімназія № 
267, Київська 

інженерна 
гімназія, 

Скандинавська 
гімназія, СШ 

№ 291 

43.  Участь в урочистому вечорі з 
нагоди 97-ї річниці незалежності 
Республіки Фінляндії 

Скандинавська 
гімназія 

01.12.2014 учні та гості 
заходу 

44.  Заходи До міжнародного дня 
інвалідів: 

- години спілкування 
«Дивись на нас як на 
рівних»; 

- концертна програма 

ЗНЗ району 

 

 

 

 

ДЮЦ 

03-04.12.2014 учні 5-11-х 
класів 

45.  Всеукраїнський урок «Права 
людини» до Міжнародного дня 
прав людини 

ЗНЗ району 10.12.2014 учні 1-11-х 
класів 

46.  До Дня волонтера практичне 
заняття на тему: “Волонтерство – 
як спосіб виховати в собі 
Людину” 

Гімназія № 315 10.12.2014 учні 5-10-х 
класів та учні 
Школи Миру 

47.  Участь у святкуванні 
традиційного шведського 
національного свята 
присвяченого пам’яті святої 
Люсії. 

Скандинавська 
гімназія 

12.12.2014  

48.  Виступ соціального театру у 
школах-інтернатах м. 
Переяслава-Хмельницького та м. 
Бучі до Всесвітнього дня 
боротьби зі СНІДом 

Слов’янська 
гімназія 

16.12.2014 

18.12.2014 

учні 9-11-х 
класів 

49.  Конкурс стінгазет та колажів, 
присвячений Всесвітньому Дню 
наук 

Гімназія 
«Діалог» 

грудень учні 5-8-х 
класів 

 



 

 



8. Діяльність євроклубів, осередків дружби 

 

№ 
з/п 

ЗНЗ Назва 

євроклубу 

Дата 

створення 

ПІБ 
відповідальної 

особи 

Напрямки роботи Заходи, проведені у 2014 році 

1. СШ № 113 Friendship 2007 Кузьмич Т. 
Ю. 

- налагодження Інтернет зв’язків з 
однолітками за кордоном, 

- участь у міжнародних конкурсах, 
програмах, 

- проведення мистецьких заходів 

- конкурс читців поезії Т. Шевченка 
іноземними мовами (лютий); 

- відкритий урок «Стати Європою щоб бути 
Україною» (травень); 

- «Ми – горда держава незламних людей» 
(жовтень), 

- вебінар «Сучасне молодіжне кіно» 
(протягом року) 

2. СШ № 127 «Дружба» 2008 Лось Т. Л. - секція зовнішніх зв’язків з 
європейськими партнерами 
займається обміном інформацією, 
досвідом, організацією поїздок, 
зустрічей та спільних вечорів, 
- секція внутрішньо-шкільної 
діяльності займається проведенням 
виставок, презентацій, вечорів 
європейської поезії, наукових 
конференцій, дебатів, конкурсів з 
відомостями про Європу і 
Євросоюз, 
- секція інформаційна, 
доводить до відома вчителів, учнів 

- конференція «Європейський союз та 
Україна: якої Європи ми хочемо» (травень), 
- конкурс дитячого малюнку «Чарівна 
Європа» (травень), 
- виховна година «Культурна спадщина 
європейських держава» (вересень), 
- конкурс на кращий твір до Дня української 
писемності (вересень) 



та їх батьків інформацію про 
діяльність шкільного європейського 
клубу 

3. СШ № 255 Шкільний 
євроклуб 

2013 Ярмоленко 
Л.О. 

- проведення зустрічей та клубних 
змагань школярів, які є членами 
Євро-клубу (англійською та 
рідною мовами), 

- святкування дня народження 
Євроклубу, 

- зустрічі з обговоренням проблем 
щодо ЄС, 

- проведення творчих конкурсів 
(конкурси малюнків та малюнка на 
асфальті, конкурс есе, статей на 
задану європейську тематику), 

- організація днів та вечорів 
європейської кухні 

- круглі столи: «Європейські країни», 
«Місце Європи у розвитку сучасного світу» 
(вересень-жовтень), 
- вікторина «Метод «7 розумів 
(презентація одного із способів мислення)» 
(листопад), 
- підготовка тематичних альбомів із 
зібраною інформацією, участь у конкурсі з 
відомостями про Європу і Євросоюз 
(листопад), 

- дискусія «Мовна палітра сучасної 
Європи» (грудень) 



4. гімназія № 261 «Європей-ська 
студія» 

2014 Косюк П. І. - поглиблення знань про аспекти 
міжнародного права і міжнародних 
відносин, визначні історичні події 
закордонних держав, 
- проведення просвітницьких 
заходів з питань євроінтеграції 
України 

- тематичні заходи до Дня Європи в Україні, 
Днів європейської культурної спадщини, 
декади ПАШ ЮНЕСКО, 

- участь у проекті «Юні посли миру» 
(Федерації Всесвітнього миру») 

5. гімназія № 267 «Планета» 2003. Годунова І. А. - знайомство з історією, культурою, 
національними звичаями народів 
світу, 

- організація цікавого і змістовного 
дозвілля учнів, 

- налагодження співробітництва з 
навчальними закладами 
закордонних країн 

- День Європейських мов (вересень), 
- засідання країнознавчої секції. Усний 

журнал «День ООН» (жовтень), 
- засідання країнознавчої секції «Відомі 

люди Німеччини» (листопад), 
- Інтелектуальна гра «Брейн-ринг» «Чи 

знаєте ви Німеччину» (грудень), 
- засідання країнознавчої секції 

«Віртуальна подорож до Шотландії» 
(грудень) 

6. СЗШ № 284 Євроклуб 2009 Дяченко О.М. - знайомство з історією, культурою, 
національними звичаями народів 
Європи, 

- організація цікавого і змістовного 
дозвілля учнів, 

 налагодження співробітництва з 
навчальними закладами 
закордонних країн 

- декада іноземних мов(квітень), 

- історичний калейдоскоп «Права дитини по 
європейські» (листопад) 



7. СЗШ № 289 Шкільний 
Євроклуб 

2009 Гончаренко 
О.О. 

- знайомство з історією, культурою, 
національними звичаями народів 
Європи, 

- організація цікавого і змістовного 
дозвілля учнів 

- презентація Європейської кухні 
(жовтень), 

- парад Європейських країн (листопад) 

8. СШ № 291 «Сузір’я» 2007 Людвиченко 
С.В. 

 вивчення культурної спадщини, 
історії, традицій, демократичних 
перетворень країн світу, 

 дослідження способу життя молоді 
за кордоном, 

 листування, 
 організація туристичних 

подорожей, 
 святкування свят різних країн; 
 створення тематичних альбомів, 
 розробка тематичних проектів 

- презентації «Стежками історичних 
пам’яток. Європейські замки», 
- лекції за темами «Європейські 

міжнародні організації. Мета створення 
та шляхи розвитку», 

- Інтелект-турнір «Моя Україна в 
Європі» (травень), 

- проект «Екологія Європи. 
Природозберігаючі заходи та 
винаходи» (листопад), 

- фотоконкурс «Київ – європейська 
столиця» (листопад) 

9. СШ № 296 Осередок 
побратим-ства 

«Планета» 

1999 Козоріз Г.І.  відродження культур народів 
України та Європи, 

 реалізація здібностей та талантів 
учнів, 

 налагодження партнерських  
стосунків з закладами освіти  
Англії, Німеччини 

- круглий стіл «Австрійська література та 
творчість Т.Г.Шевченка», 

- конкурс на краще виконання віршів 
Т.Г.Шевченка німецькою та    англійською 
мовами, 

- лекція-презентація «Зразки світової 
спадщини ЮНЕСКО» 

10. СШ № 303 «Колумб» 2006 Парохомчук 
В.В. 

- встановлення і розвиток  
партнерських зв’язків з 
однолітками за кордоном, 
- налагодження співпраці з ВНЗ 
та їх залучення до роботи клубу, 
- робота в проекті «Екологія і 
світ» 

- конкурс юних дипломатів до Дня 
толерантності «Права дитини» (листопад) 



11. СШ № 305 «EUROCLUB» 2013 Мешко Т.Л. - встановлення і розвиток  
партнерських зв’язків з 
однолітками за кордоном, 

 реалізація здібностей та талантів 
учнів 

- зустріч із випускниками і викладачем 
шотландського університету (лютий), 
- віртуальна подорож країнами ЄС та 
виставка стіннівок «Європейські країни» до 
Дня Європи (травень), 
- участь в інтелектуальній грі серед 
старшокласників Дарницького та 
Деснянського районів «Mr. Know-All» 
(грудень) 

12. СШ № 314 «Євросвіт» 2009 Дєнкова А.І. - листування, 
- встановлення дружніх контактів з 

однолітками за кордоном, 
- культурологічний напрямок 

- проведення дебатів на європейські 
теми, 
- співпраця з колегами з-за кордону, 
- інформування шкільної спільноти про 
роботу клубу, 
- круглий стіл «Т.Г. Шевченка знає весь 
світ» 

13. Гімназія № 
315 

«Терра» 2001 Шатрова В.Л., - листування, 
- Інтернет зв'язок, 
- участь у конференціях, 

фестивалях 

- тематична конференція «Професійна 
освіта в Європі» (січень), 
- брейн ринг, конкурс перекладачів 
(лютого), 
- свято французької мови (березень), 
- країнознавчі вікторини з англійської 
мови (березнь-квітень); 
- конкурс проектів «Свята Німеччини», 
- шкільний фестиваль закордонних країн 
(листопад), 
- конкурс-презентацій «Кухня народів 
світу» (квітень) 

14. СШ № 316 «Подорож 
англомовними 

країнами» 

1996 Ластовецька 
Г.А., 

Пожарська 
Г.Ю. 

- вивчення культури, історії, 
традицій та звичаїв народів світу, 

- листування з однолітками 

- свято «Хелоуін» (жовтень), 
- Свято «Дружба не знає кордонів» 
(жовтень), 

- Випуск інформаційних постерів (протягом 



2014 року) 

15. Гімназія № 
323 

«Юний посол 
Миру» 

2006 Кленчен Г.В. - участь в проектах ЮНЕСКО 
«Діалог культур» та «Дитяча 
дипломатія», реалізація спільних 
міжнародних проектів, 
- проведення конференцій, 
круглих столів, диспутів через 
мережу Інтернет 

- практикум «Засоби масової комунікації та 
інформації» в (лютий), 

- участь команди гімназистів в роботі І 
міській конференції «Модель ООН. Юніор-
2014» на базі Університету економіки та 
права «КРОК» (березень), 

- зустріч з швейцарським 
творчим колективом VIAVALLESIA 
(жовтень), 

- участь в учнівському проекті «Відеоролик 
на роликах» (грудень), 

- пісенний конкурс «Євробачення по-
шкільному» (листопад) 

16. СШ № 329 
«Логос» 

«Логос» 2011 Співакова 
Л.М. 

- встановлення міжнародних 
зв’язків з однолітками в країнах 
ЄС через мережу Інтернет, 

- співробітництво з євроклубами 
навчальних закладів Києва, 
України, 

- обмін досвідом, 
- організація наукових, 

культурних заходів, семінарів, 
презентацій 

- «тиждень іноземних мов Ukraine is my 
heart! (листопад), 
- тематичні уроки « Ukrainians are 
united», Українці єднайтесь! (лютий-
квітень), 
- Хелоуін. Проект «Школа Хогвард», 
- випуск англомовного таблоїду «Tea 
time» (протягом року) 

17. Гімназія 
«Діалог» 

«Меридіан» 2013 рік Колісник А.В. - підвищення мовної культури 
учнів через Інтернет-спілкування, 

- обмін делегаціями з метою 
відпочинку, оздоровлення, 

- зустріч з Робертом Хартіганом – 
методистом-викладачем з Центру 
викладання та вивчення англійської мови 

http://viavallesia.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=D5uOdOXeE0w
http://swisslivetalents.ch/artists/viavallesia/?lang=fr
http://via-hobu.ch/viavallesia.html


- організація наукових, культурних 
заходів, семінарів, презентацій. 

при видавництві «Yongman» та Анною 
Шелест – методистом по проведенню РТЕ-
тестів (жовтень), 

- урок-проект «Англія – країна традиції, 
історії і культури (листопад), 

- урок-проект «Два генія: Шевченко для 
України, Шекспір для Англії» (березень), 

- Свято німецької абетки (квітень), 

- захист учнівських презентацій «Сади 
Великобританії» (листопад), 

- конференція «В.Шекспір – любов і повага 
людства до його творчості» 450 років від 
Дня народження (квітень) 

18. Ліцей 
«інтелект» 

Євроклуб 
«Інтелект» 

2010 Удовиченко 
В.В. 

- вивчення культури, історії, 
традицій та звичаїв народів світу, 
- листування з однолітками, 
- спілкування через мережу 
Інтернет 

- круглий стіл "Молодь Європи проти 
насильства" до Міжнародного дня миру 
(вересень), 

- проведення гри по станціях «Європейські 
сусіди України» (листопад), 

- круглий стіл «Освіта за кордоном: мода чи 
необхідність?» (грудень); 

- конкурс фотоплакатів "Мої канікули в 
Європі"- (вересень, листопад), 

- конкурс «Кращий відео перекладач» до 



Міжнародного дня перекладача (лютий), 

- традиційний віртуальний медіа-тур 
"Різдвяні традиції Європи" (грудень), 

- конференція «Молодь Європи: як нам 
краще зрозуміти один одного?» (травень) 

19. Ліцей 
«Наукова 

зміна» 

«Дружба 
народів» 

2001 Кузик О.В. 

Дубова Л.М. 

- пошук краєзнавчої інформації, 
- листування з закордонними 
друзями, 
- спілкування через мережу 
Інтернет 

- конкурс «Лінгвокраїнознавчий 
експрес» до дня народження В. Шекспіра 
(квітень), 
- презентація «ООН очима дітей. 
Конвенція про права дитини. Як дитина 
може захистити свої права» (жовтень), 
- проведення моніторингу «Я і Європа» 
(листопад), 
- випуск англомовної стінгазети 
«HydePark» (травень) 

20. Слов’янська 
гімназія 

«Імпульс» 2004 Крученюк 
О.В. 

- вивчення та пропаганда 
історичних і культурних 
цінностей європейських держав, 

- зв’язки з євро клубами, 
- просвітницька робота щодо 

діяльності ЄС, ООН, ЮНЕСКО, 
- участь у програмах обміну 

- пісенно-танцювальні шоу 
«Євробачення по-шкільному» (листопад), 
Eurokids» (грудень) «Єврофест» (лютий), 
- фестиваль «Європейська кухня» 
(травень), 
- проведення тематичних тижнів 
(протягом року) 

21. Скандинавська 
гімназія 

Вікінги 2006 Глотова Є.А. - встановлення міжнародних 
зв’язків з однолітками в країнах ЄС 
через мережу Інтернет, 
- співробітництво з 
євроклубами навчальних закладів 
Києва, України, 
- обмін досвідом, 
- організація наукових, 
культурних заходів, семінарів, 

- організація та проведення шкільного 
фестивалю скандинавських країн «Північне 
сяйво» (квітень), 

- науково-практична конференція «Модель 
ООН. Сканді -2014» (листопад), 

- святкування автентичного шведського 



презентацій, 
- робота прес-центру 

свята Святої Люсії (грудень) 

 



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

 

№ 
з/п 

Навчальний заклад, в 
якому працює вчитель-

представник іншої 
держави 

ПІБ учителя Предмет, який 
викладає в 

навчальному закладі 

Термін дії трудової 
угоди 

1. Скандинавська гімназія Сюзанна 
Брандбуе 
Нільсен  

Данська мова 
(Гімназія «Нествед» 

Данія) 

безстрокова 

 

10. Вивчення іноземних мов в загальноосвітніх навчальних закладах 

 

№ 
з/п 

Кількість 
навчальних 

закладів 

Перша 
мова 

Друга 
мова 

Третя 
мова 

Факультативи Кількість 
учнів 

Кількість 
вчителів 

1. 41 41 33 6 18 35021 510 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


