
Звіт 
відділу науки, прогнозування та аналізу цільових програм 

за 2015 рік 
1 Упровадження в освітню 

практику м. Києва системи 
інформаційного 
забезпечення міжнародного 
співробітництва 
 

Створити інформаційну 
мережу між навчальними 
закладами м. Києва та 
зарубіжних країн та банк 
даних закладів освіти, що 
підтримують партнерські 
міжнародні зв’язки 

На сайтах ДОіНМС і управлінь освіти 
районних в місті Києві державних 
адміністраціях функціонують розділи 
«Міжнародне співробітництво», 
постійно оновлюється інформація з 
питань міжнародного співробітництва 

2 Інформування учнівської та 
студентської молоді з 
питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції 

Створити у навчальних 
закладах музеї, єврозали, 
виставкові зали, експозиції 
яких висвітлюють питання 
міжнародного 
співробітництва та 
євроінтеграції 

Створено та діють 19 музеїв, кабінетів, 
виставкових залів та 18 єврозалів у 
загальноосвітніх навчальних закладах м. 
Києва. 

Забезпечити участь 
навчальних закладів м. 
Києва у міжнародних 
культурно - освітніх і 
наукових заходах, 
приурочених до знаменних 
дат та міжнародних свят. 

Забезпечено проведення в 
загальноосвітніх навчальних закладах: 
- квітень-травень - до Дня Європи 
(понад 200 заходів); 
- вересень – до Міжнародного Дня 
Миру (понад 180 заходів); 
- вересень - до Дня Європейської 
спадщини (понад 160 заходів). 
  

Продовжити практику 
проведення міського 
конкурсу-фестивалю 
«Діалог держав: 
партнерство в освіті» 

14.05.2015 проведено ХІІ 
загальноміський конкурс-фестиваль  
«Діалог держав: партнерство в освіті» 
«Київський форум дружби: Україна - 
Світ». 

3 Розширення кола суб'єктів 
міжнародного 
співробітництва 

Забезпечити участь 
учнівської та студентської 
молоді в освітніх і наукових 
програмах, проектах, 
конкурсах та фестивалях 
міжнародних організацій і 
фондів; у спільних заходах, 
що здійснюються в рамках 
угод між м. Києвом та 
містами - побратимами 

Забезпечено участь загальноосвітніх 
навчальних закладів м. Києва у 
міжнародних програмах, проектах: 
Проект асоційованих шкіл «ЮНЕСКО» 
(35 загальноосвітніх навчальних 
закладів м. Києва) 
Програма обміну майбутніх лідерів» 
FLEX, яка здійснюється  організацією 
Американські Ради з міжнародної 
освіти: ACTR/ACCELS (12 навчальних 
закладів: СШ № 115, 211, 155, 34, 145, 
89, СЗШ  № 318, 189, 170, гімназія ім. 
Драгоманова, гімназія № 48, 
Український гуманітарний ліцей, 
природничо-науковий ліцей      
     № 145). 
Міжнародна програма «Німецький 
мовний диплом» DSD (Deutsches 
Sprachdiplom) (6 загальноосвітні 



навчальні заклади м. Києва:  СШ № 239, 
53,   14, 149, гімназії № 167, 191 імені П. 
Тичини). 

4 Сприяння створенню 
дитячих міжнародних 
об'єднань 

Активізувати діяльність 
шкільних осередків дружби 
та шкільних євроклубів 

Діє 166 шкільних осередків дружби. 

5 Розповсюдження досвіду 
діяльності асоційованих 
шкіл ЮНЕСКО 

Сприяти участі 
загальноосвітніх 
навчальних закладів у 
проектах асоційованих 
шкіл ЮНЕСКО; проведенні
 науково-практичних 
конференцій, семінарів 
,відкритих уроків під 
егідою асоційованих шкіл 
ЮНЕСКО; розповсюдженні 
науково - методичних 
матеріалів ЮНЕСКО 

Проведено: 
• 5 лютого 2015 року - методичний 
семінар відповідальних за роботу шкіл 
ЮНЕСКО м. Києва, методистів з питань 
міжнародного співробітництва; 
• 10 березня 2015 року - Фестиваль 
медіа-проектів асоційованих шкіл 
ЮНЕСКО «Шевченко генієм піднявся 
над світами». 
23 квітня 2015 року - Краєзнавчу  
конференцію учнівської молоді 
«Молодь України за світ без війни»,  
присвячена 70-річчю Перемоги над 
нацизмом у Європі. 
Взято участь в організації: 
• Міської конференції 
асоційованих шкіл ЮНЕСКО «Зміна 
клімату – глобальний виклик людству» 
(17-18 березня 2015 року); 
• Міської конференції ПАШ 
ЮНЕСКО «Молодь обирає мирне 
майбутнє» (19 березня 2015 року); 
 
Взято участь у: 
• Науковій конференції, 
присвяченій 200-річчю від дня 
народження Михайла Вербицького та 
150-ї річниці першого публічного 
виконання Національного гімну 
Узагальнено матеріали щодо:  
• асоційованих шкіл ЮНЕСКО м. 
Києва про реалізацію регіонального 
проекту «Пізнаючи Шевченка, світ 
пізнає Україну». 
У вересні 2015 року у місті Києві 
розпочала роботу «Школа миру». 

6 Вивчення зарубіжного 
досвіду розв'язання 
актуальних проблем освіти 

Забезпечити стажування 
вчителів з метою обміну 
інноваційним педагогічним 
досвідом; проведення 
міжнародних конференцій, 
семінарів, зустрічей тощо 

14-21 лютого 2015 року здійснено 
організаційне забезпечення прийому 
делегації освітян міста Мюнхен у м. 
Києві. 

7 Забезпечення мобільності 
учнівської та студентської 
молоді 

Сприяти здійсненню 
освітніх навчальних 
обмінів; організації мовної 
практики, семінарів, 

Здійснено 33 виїзди дітей за кордон з 
метою навчання, обмінів, участі у 
мистецьких заходах, оздоровленні та 
відпочинку. 



олімпіад тощо 
 Забезпечити поглиблення 

партнерських стосунків зі 
школами та громадськими 
організаціями української 
діаспори: сприяти 
діяльності українських 
шкіл, класів та розвитку 
української мови за 
кордоном, обміну 
навчальною, науково - 
методичною та 
спеціальною літературою; 
організації спільних 
культурно-освітніх, 
оздоровчих та спортивних 
заходів для учнівської 
молоді м. Києва та 
українців, які проживають 
за кордоном 

У  2015 році загальноосвітні навчальні 
заклади міста Києва мають 592 угоди 
про співробітництво з навчальними 
закладами 46 країн світу. 

8 Розширення 
співробітництва у сфері 
освіти, обмін досвідом 

Встановлення партнерських 
зв’язків між освітніми 
установами 

Діє 592 угоди про співробітництво.  
22-24 травня 2015 року проведено ХІІІ 
Міжнародний фестиваль-конкурс 
дитячо-юнацької журналістики «Прес-
весна на Дніпрових схилах». 

9 

 

Узгодження потреб ринку 
праці та ринку освітніх 
послуг у м. Києві 

Спільно з Радою ректорів 
Київського вузівського 
центру розробити 
механізми регулювання 
підготовки фахівців у 
вищих навчальних закладах 
відповідно до потреб міста 
та ринку праці 

Вищими навчальними закладами м. 
Києва забезпечено підготовку фахівців 
відповідно до потреб міста та ринку 
праці 

 Проводити щорічно 
моніторингові дослідження 
щодо вивчення потреб 
м. Києва у фахівцях різних 
спеціальностей 

Департаментом освіти і науки, молоді 
та спорту погоджено пропозиції вищих 
навчальних закладів І-ІV рівнів 
акредитації щодо обсягів прийому та 
випуску в 2014-2015 навчальному році 

 Залучати вищі навчальні 
заклади м. Києва до участі 
у районних, міжрайонних 
та загальноміських 
ярмарках вакансій 

Представники вищих навчальних 
закладів столиці упродовж 2014-2015 
н.р. брали участь у міських та районних 
ярмарках вакансій, організованих 
Київським міським центром зайнятості. 

Щорічно Соціальною службою для 
молоді м. Києва спільно з Київським 
молодіжним центром праці проводиться 
виставка для учнівської та студентської 



молоді «Освіта. Робота. Бізнес». 

Функціонує Київський молодіжний 
центр праці, який щороку надає 
допомогу понад 500 особам у 
забезпеченні робочим місцем. Філії 
центру працюють у 10 ВНЗ м. Києва  

  Організовано та проведено зустріч 
керівництва КМДА з делегацією 
Університету КОНКОРДІЯ (США) 
щодо розширення партнерських зв’язків 
у сфері вищої освіти 

  Здійснено моніторинг щодо 
забезпечення конституційного права на 
освіту осіб-студентів з особливими 
освітніми потребами в Київському 
університеті імені Бориса Грінченка в 
рамках підготовки Проекту комплексної 
державної програми  

 Забезпечення діяльності 
«Вступної кампанії – 2015 
року» 

Під час вступної кампанії спеціалістами 
Департаменту освіти і науки, молоді та 
спорту здійснено понад 50 консультацій 
щодо переведення студентів-
переселенців з АР Крим, Севастополя та 
Сходу України на навчання до вищих 
навчальних закладів І-ІV рівнів 
акредитації м. Києва та розглянуто 
понад 100 зверненнь громадян щодо 
втсупу до ВНЗ 

  Здійснено інформаційне забезпечення 
проведення селекторних нарад 
організованих Міністерством освіти і 
науки України 

10 Створення у столиці 
науково-освітнього 
інноваційного середовища 

Забезпечити науковий 
супровід ученими вищих 
навчальних закладів м. 
Києва діяльності 
комунального 
позашкільного навчального 
закладу «Київська Мала 
академія наук учнівської 
молоді» 

Забезпечено науковий супровід 
діяльності комунального позашкільного 
навчального закладу «Київська Мала 
академія наук учнівської молоді» 
здійснюють понад 300 учених 
провідних вищих навчальних закладів 
м. Києва 
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Всебічна підтримка й 
розвиток обдарованої і 
талановитої студентської 
молоді столиці 

Взяти участь в щорічному 
проведенні засідання 
комісії з відбору та 
висування кандидатів від 
міста Києва на 
присудження Премії 
Кабінету Міністрів України 
за особливі досягнення 
молоді у розбудові України 
серед студентів вищих 
навчальних закладів ІІІ-ІV 
рівнів акредитації м. Києва 
у 2015 році 

Взято участь в щорічному проведенні 
засідання комісії з відбору та висування 
кандидатів від міста Києва на 
присудження Премії Кабінету Міністрів 
України за особливі досягнення молоді 
у розбудові України серед студентів 
вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів 
акредитації м. Києва у 2015 році 

 

 

 

 

 

 

 

 Взяти участь в засіданні 
конкурсної комісії з 
присудження стипендії та 
премії Київської міського 
голови для обдарованої 
молоді у 2015 році 

 

Взято участь в щорічному проведенні 
засідання конкурсної комісії з 
присудження стипендії та премії 
Київської міського голови для 
обдарованої молоді у 2015 році 

 

 

 

  Забезпечено участь студентів вищих 
навчальних закладів І-ІV рівнів 
акредитації м. Києва у Міжнародних та 
Всеукраїнських конкурсах, акціях, 
виставках та проектах: «Україно-
литовській акції «Єдине серце», 
Всеукраїнському чемпіонаті з брейн-
рингу від представництва ЄС в Україні, 
Конкурсі-відео «Бути європейцем», 
Першому українському форумі 
інвестиційних технологій», Конкурсі на 
найбільш оригінальне виконання гімну 
України «Ми-Майбутнє»,  в заходах: з 
благоустрою м. Києва, в урочистому 
героїко-патріотичному концертному 



дійстві, присвяченому героїзму і звитязі 
українських військовослужбовців, 
присвячених 25-ій річниці 
«Студентської революції на граніті» а 
також інформування студентської 
молоді м. Києва про проведення заходів 
тощо євроатлантичної інтеграції 
України «Мобільний Форум Україна-
НАТО» тощо 

 


