
 

 

 
№ з/п Повна назва, адреса 

навчального закладу 

ПІБ, посада, 

контактний телефон 

особи, яка відповідає 

за проведення табору у 

школі 

Планова 

тривалість 

табору (одна з 

трьох програм) 

Мова проведення 

табору 

(англійська, 

німецька, 

французька, інша) 

Орієнтовна 

кількість 

учнів у 

таборі 

Короткий опис концепції  

табору (за наявності) 

Голосіївський район 

1.  Школа І-ІІІ ступенів №36 

імені С.П.Корольова  

(вул. Стельмаха, 9) 

Агєєва Олена 

Борисівна, заступник 

директора з виховної 

роботи, 257-30-38 

2 програма 

(3 тижні) 

англійська 40 Концепція організації 

літніх мовних дитячих 

таборів полягає у 

реалізації права кожної 

дитини на повноцінний 

відпочинок, забезпечення 

змістовного дозвілля, 

задоволення інтересів і 

духовних запитів 

відповідно до 

індивідуальних потреб. 

Діти у пришкільних 

таборах відпочивають та 

навчаються через ігрові 

форми; поглиблюють 

знання з іноземних мов, 

набувають навички 

спілкування англійською 

та французькою мовами 

та закріплюють мовний 

матеріал через активні 

ігри.  

 

2.  Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням 

англійської мови №44  

(вул. Жилянська, 46) 

Нікітіна Тетяна 

Миколаївна, заступник 

директора з виховної 

роботи, 289-77-85  

англійська  40 

3.  Школа І-ІІІ ступенів 

№122  

(вул. Китаївська, 22) 

Кобелєва Людмила 

Михайлівна, заступник 

директора з виховної 

роботи, 525-13-76  

англійська 40 

4.  Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням 

української мови та 

літератури №260 (вул. 

Якубовського, 7-Б) 

Тимофеєва Олена 

Валентинівна, 

заступник директора з 

виховної роботи,  

250-15-88 

англійська 50 

5.  Спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням 

французької мови №269  

(вул. Глушкова, 17-А) 

Шерстюк Світлана 

Іванівна, заступник 

директора з виховної 

роботи, 526-31-14 

англійська, 

французька 

80 

Дарницький район 

6.  Школа I-III ступенів 

№309 (пр. П. Григоренка 

21-Б) 

Бортнік Олександр 

Феофанович, 

заступник директора з 

 2 програма 

 (3 тижні) 

англійська 50 Основні засади 

концепції: 

 - Залучення носіїв мови 



 

 

навчально-виховної 

роботи, 

096-536-21-69 

для роботи в таборі, 

участь у програмі "Go 

camp" . 

- Сертифікування 

вчителів за методикою 

проведення англомовних 

таборів (відвідування 

семінарів-тренінгів). 

- Організація роботи 

мовного табору на 

постійній основі : 

співпраця з дитячим 

фондом ООН (ЮНІСЕФ),  

з скаутською 

організацією Бразилії  

протягом року. 

- Поєднання ігрової 

діяльності з навчальною, 

використання англійської 

мови в побуті, іграх, на 

відпочинку. 

7.  Спеціалізована школа 

 І-ІІІ ступенів №113 

технологічного та 

спортивного профілю 

навчання 

(вул. Вакуленчука, 50-А) 

Скворцова Ірина 

Василівна, вчитель 

англійської та 

німецької мови,  

067-224-78-71 

2 програма  

(3 тижні) 

англійська 30 Розвиток комунікативних 

навичок з англійської 

мови 

8.  Гімназія №315 з 

поглибленим вивченням 

іноземних мов 

(вул. Драгоманова, 27-А) 

Захарова Маргарита 

Юріївна, заступник 

директора з іноземних 

мов, 066-610-67-54 

1 програма 

(2 тижні) 

англійська, 

німецька, 

французька 

30  Вивчення іноземної мови 

через гру і спілкування 

9.  Середній 

загальноосвітній заклад 

"Слов'янська гімназія" 

(вул. Драгоманова, 10-В) 

Галицька Майя 

Леонідівна, вчитель 

англійської мови, 

голова МО,  

1 програма 

(1 тиждень) 

англійська  15 Поглиблене вивчення 

англійської мови 



 

 

095-8240447 

10.  Спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням 

предметів природничо-

математичного циклу  

№ 255  

(вул.Вербицького, 6-В) 

Савкіна Тетяна 

Анатоліївна, заступник 

директора з виховної 

роботи, 562-28-84 

1 програма 

(2 тижні) 

англійська 30  Розвиток комунікативних 

навичок з англійської 

мови 

11.  Спеціалізована 

загальноосвітня школа 

№291 з поглибленим 

вивченням іноземної 

мови (вул.Тростянецька, 

19) 

Майстренко Світлана 

Григорівна, заступник 

директора з іноземної 

мови, 566-54-78 

1 програма 

(1 тиждень) 

англійська 90  Вивчення іноземної мови 

через гру і спілкування 

12.  Гімназія міжнародних 

відносин № 323 з 

поглибленим вивченням 

англійської мови  

(вул. Мишуги, 5) 

Рябець Олена 

Олексіївна, заступник 

директора з навчально-

виховної роботи,  

096-111-63-95 

1 програма 

(2 тижні) 

англійська 20  Розвиток комунікативних 

навичок з англійської 

мови 

13.  Спеціалізована 

загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням 

предметів художньо-

естетичного циклу №302 

(вул. Декабристів 8-А) 

Козубенко Олена 

Степанівна, заступник 

директора з НВР,  

097-498-25-96 

2 програма  

(3 тижні) 

англійська 40  Поглиблене вивчення 

англійської мови в 

інтерактивних формах 

14.  Ліцей "Інтелект" 

(вул. Вірменська, 7) 

Шундик Людмила 

Анатоліївна, вчитель 

англійської мови,  

560-81-30 

 1 програма 

 (3 тижні) 

англійська 964  Вивчення іноземної мови 

через гру і спілкування 

15.  Школа І-ІІІ ступенів  

№ 160  

(вул. Російська, 45) 

Наньєва Тетяна 

Іванівна, заступник 

директора з навчально-

виховної роботи,   

566-35-02,   

1 програма 

(1 тиждень) 

англійська 150  Створення мовного 

середовища для 

підвищення рівня 

мовленнєвих 

компетенцій учнів 



 

 

095-341-20-95  

16.  Школа І-ІІІ ступенів  

№ 284  

(вул. Тростянецька, 7-Г) 

Забіяка Тетяна 

Іванівна, заступник 

директора з виховної 

роботи,  

563-90-71 

1 програма 

(1-3 тижні) 

англійська 30  Розвиток комунікативних 

навичок з англійської 

мови 

17.  Школа І-ІІІ ступенів  

№ 280 (вул. Леніна, 23-Б) 

Катункіна Наталія 

Михайлівна, заступник 

директора, 564-80-61 

1 програма 

(2 тижні) 

англійська, 

німецька 

60  Поглиблене вивчення 

англійської мови в 

інтерактивних формах. 

18.  Школа І-ІІІ ступенів 

№111 ім.С.А.Ковпака 

(вул.Здолбунівська,7-Б) 

Лучина Наталія 

Геннадіївна, заступник 

директора з виховної 

роботи, 574-40-12 

1 програма 

(2 тижні) 

англійська 30  Вивчення іноземної мови 

через гру і спілкування 

19.  Середня загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 62, 

(вул. Княжий затон, 17-В) 

Присєвок Наталія 

Василівна, заступник 

директора з НВР,  

573-71-11 

1 програма 

(2 тижні) 

англійська, 

німецька 

155  Заняття проводяться в 

ігровій формі; 

ознайомлення учнів з 

культурою англомовних 

країн (перегляд фільмів, 

читання автентичних 

текстів, розвиток навичок 

мовлення); в старшій 

школі  розвиток навичок 

письма, перегляд фільмів, 

читання автентичних 

текстів, розвиток навичок 

мовлення. 

20.  Спеціалізована 

загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням 

української мови та 

літератури №127  

(вул. Ялтинська, 13) 

Велікжаніна Н.А., 

заступник директора з 

НВР, 566-42-27 

1 програма 

(1-3 тижні) 

англійська 30  Поглиблене вивчення 

англійської мови в 

інтерактивних формах 

21.  Гімназія "Київська Русь" 

(вул. Б.Гмирі, 2-В) 

Билім Інна Леонідівна, 

заступник директора з 

1 програма  

(2 тижні) 

англійська 80  Вивчення іноземної мови 

в таборі спрямоване на 



 

 

навчальної роботи,  

097-694-47-91 

те, щоб стимулювати 

дітей користуватися 

іноземною мовою і 

практикувати її в іграх, 

сценках та інших цікавих 

формах. Навчити 

школярів спілкуватися 

іноземною так,  щоб вони 

могли не тільки 

підтримати розмову з 

іноземцями, в 

подальшому і 

конкурувати як фахівці зі 

знанням мови. Це шанс 

подолати мовний бар'єр. 

 

22.  Спеціалізована 

загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 316 з 

поглибленим вивченням 

української мови 

(пр.Бажана 32-А) 

Радченко Ганна 

Іванівна, заступник 

директора з навчально-

виховної роботи,  

565-85-59,  

050-589-93-20 

1 програма 

(2 тижні) 

англійська, 

німецька 

65  Вивчення іноземної мови 

через гру і спілкування 

23.  Гімназія №290 

(вул.Ревуцького, 13-А) 

Нікіфорова Сніжана 

Вікторівна, вчитель 

англійської мови,  

063-715-92-56 

1 програма 

(2 тижні) 

англійська 40  Створення 

неформального мовного 

середовища, яке дасть 

можливість відчути 

учням ситуацію успіху 

24.  Школа І-ІІІ ступенів 

№289 

(вул.Славгородська, 4) 

Петраш Наталія 

Олексіївна заступник 

директора з ВР,  

067-378-49-43 

2 програма  

(3 тижні) 

англійська 50  Створення мовного 

середовища для 

підвищення рівня 

мовленнєвих 

компетенцій учнів 

25.  Ліцей № 303 суспільно-

природничого профілю 

(вул. Драгоманова, 9-А) 

Кулаков Євген 

Михайлович, 

заступник директора з 

1 програма 

(1 тиждень) 

англійська 30  Відпрацювання 

мовленнєвих навичок у 

спілкуванні іноземною 



 

 

НВР      096-984-71-42 мовою 

26.  Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ст. 

Скандинавська гімназія, 

(вул.Б.Гмирі, 3-Б) 

Тараян Ірина 

Євгенівна, заступник 

директора з іноземних 

мов, 577-23-26 

1 програма 

(2 тижні) 

англійська 20  Поглиблене вивчення 

англійської мови в 

інтерактивних формах 

27.  Спеціалізована 

загальноосвітня школа   

І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням 

іноземної мови №314, 

(вул.Княжий затон,7-А) 

Бабій Олена 

Владиславівна, 

заступник директора з 

іноземної мови,  

063-338-22-39 

2 програма  

(3 тижні) 

англійська 70  Вивчення іноземної мови 

через гру і спілкування 

28.  Гімназія №267 з 

поглибленим вивченням 

іноземних мов 

(вул.Вербицького, 7-А) 

Осієвська А.М., 

заступник директора з 

іноземних мов,  

067-253-73-95 

1 програма 

(2 тижні) 

англійська 150  Поглиблене вивчення 

англійської мови в 

інтерактивних формах 

29.  Спеціалізована 

загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 296 з 

поглибленим вивченням 

іноземної мови 

(вул.Кошиця, 8) 

Варфоломєєва Олена 

Вікторівна, вчитель 

англійської мови,  

099-266-20-30 

1 програма 

(2 тижні) 

англійська, 

німецька 

50  Розвиток комунікативних 

навичок та забезпечення 

якісного навчання дітей 

іноземним мовам. Табір 

покликаний спонукати 

школярів практично 

застосовувати знання з 

мов, отриманих протягом 

навчального року, надати 

можливість спілкуватися 

іноземними мовами через 

діяльність в ігрових та 

концертних програмах, 

театральних виставах 

тощо 

30.  Ліцей "Наукова зміна" 

(пр.Григоренка, 21-В) 

Шаповалова 

Валентина Іванівна, 

заступник директора з 

іноземних мов, 570-33-

02 

1 програма 

(2 тижні) 

англійська 150  Нагальна суспільна 

проблема підготовки 

конкурентно-спроможної 

творчої особистості. 



 

 

31.  Спеціалізована 

загальноосвітня школа 

 І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням 

іноземних мов № 329 

"Логос" імені Георгія 

Гонгадзе  

(вул.Урлівська, 19-б) 

Вертелецька 

Валентина 

Миколаївна, заступник 

директора з НВР, 

569-04-54 

1 програма 

(2 тижні) 

англійська 120  Створення мовного 

середовища для 

підвищення рівня 

мовленнєвих 

компетенцій учнів 

32.  Спеціалізована 

загальноосвітня школа 

 І-ІІІ ступенів №305 з 

поглибленим вивченням 

іноземної мови  

(вул. Леніна, 53) 

Мешко Тетяна 

Леонідівна, заступник 

директора з іноземних 

мов, 097-333-82-33  

1 програма 

(2 тижні) 

англійська 200  Навчання грамоти, круглі 

столи, вікторини 

33.  Школа І-ІІІ ступенів 

 № 217  

(пров. Поліський, 9) 

Смілянець Світлана 

Юріївна, заступник 

директора з НВР,  

067-452-42-81 

1 програма 

(2 тижні) 

англійська 75  Вивчення іноземної мови 

через гру і спілкування 

34.  Спеціалізована 

загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів №105 з 

поглибленим вивченням 

предметів суспільно-

гуманітарного циклу 

(вул. Сімферопольська, 

10) 

Сизюк Любов 

Михайлівна, заступник 

директора, 576-67-70 

1 програма 

(2 тижні) 

англійська 80  Розвиток комунікативних 

навичок з англійської 

мови 

35.  Школа-дитячий садок 

 І ст. "Пролісок",  

(вул. Бориспільська, 51) 

Самсоненко Н.А., 

заступник директора з 

НВР, 066-132-21-10 

2 програма  

(3 тижні) 

англійська мова 40  Вивчення англійської 

мови за допомогою ІКТ, 

цікаве проведення 

дозвілля 

36.  Школа І ступеня №295 

(вул. Кошиця, 6) 

Гвоздик Фаїна 

Григорівна - вчитель 

англійської мови,  

575-91-89 

1 програма 

(2 тижні) 

англійська 60  Забезпечення якісного 

навчання дітей 

англійською мовою, 

спонукання школярів до 

практичного засвоєння 



 

 

мови, спілкування 

іноземною мовою та 

застосування у різних 

формах діяльності  

(ігровій та концертній) 

37.  Гімназія № 261 

(вул. Вербицького, 7) 

Ткачук Ольга 

Антонівна, заступник 

директора з НВР, 

563-95-91 

1 програма 

(2 тижні) 

англійська 20  Створення мовного 

середовища для 

підвищення рівня 

мовленнєвих 

компетенцій учнів 

38.  Спеціалізована 

загальноосвітня школа  

№ 274 з поглибленим 

вивченням іноземної 

мови (вул. Харківське 

шосе, 168-І) 

Кукуруза Наталія 

Павлівна, заступник 

директора з іноземних 

мов, 050-035-89-56 

1 програма 

(2 тижні) 

англійська  25 Вивчення мови з 

орієнтацією на 

природничо-екологічний 

цикл 

39.  Гімназія № 237  

(вул. Вербицького, 28-Г) 

Наконечна Оксана 

Леонідівна, заступник 

директора з навчально-

виховної роботи,  

560-91-55 

2 програма  

(3 тижні) 

англійська  30  Розвиток комунікативних 

навичок з англійської 

мови 

40.  Гімназія "Діалог"  

(вул. О.Кошиця, 6) 

Вчитель англійської 

мови - Колісник 

Альона Василівна, 

565-06-77 

1 програма 

(2 тижні) 

англійська 15  Концепція створення 

мовного табору полягає в 

організації навчальної 

діяльності вивчення 

англійської мови у 

ігровій формі, 

закріплення вивченого 

матеріалу та засвоєння 

здобутих вмінь та 

навичок на практиці. 

Вміння спілкуватися 

"живою" англійською 

мовою у повсякденному 

житті 



 

 

41.  Київська інженерна 

гімназія (вул. Княжий 

Затон,12-А) 

Розвага Леся 

Романівна, вчитель 

англійської мови, 

067-936-91-17 

1 програма 

(2 тижні) 

англійська 400  Створення мовного 

середовища для 

підвищення рівня 

мовленнєвих 

компетенцій учнів 

Деснянський район 

42.  Спеціалізована школа 

 І-ІІІ ступенів № 23 з 

поглибленим вивченням 

англійської мови 

(вул. Путивльська, 35) 

заступник директора з 

НР Медведєва О.Б., 

513-40-54 

1 програма  

(2 тижні) 

 

англійська, 

німецька 

150 Удосконалення 

мовленнєвих навичок з 

носіями мови. 

Удосконалення мовлення 

шляхом театрального 

мистецтва. 

Розширення проектної 

діяльності 

43.  Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 189 з 

поглибленим вивченням 

англійської та німецької 

мови (вул. Мілютенка, 5) 

Глазунова Юлія 

Анатоліївна  голова 

МК іноземних мов, 

067-664-95-54 

 

Батченко Ніна 

Олександрівна, 

заступник директора з 

НР, 063-619-41-36 

1 програма  

(2 тижні) 

 

англійська 

німецька 

100 Сприяння оволодінню 

учнями вміннями і 

навичками спілкування в 

усній формі; 

Підвищення рівня 

володіння англійською 

мовою; 

створення умов для 

спілкування, 

застосовуючи різні 

форми мовленнєвої 

діяльності 

44.  Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 202 з 

поглибленим вивченням 

природничо-

математичних наук 

(пр. Лісовий, 22-А) 

Піонтковська Г.В. 

Вчитель англійської 

мови, 518-57-35 

2 програма  

(3 тижні) 

англійська 90 Розвиток мовленнєвих 

навичок  учнів 

початкових та середніх 

класів з використанням 

інтерактивних форм 

навчання 

45.  Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 207 з 

поглибленим вивченням 

Діденко Тетяна      

Петрівна,  

заступник директора з 

1 програма  

(2 тижні) 

 

англійська, 

німецька, 

французька, 

100 Сприяння оволодінню 

учнями вміннями і 

навичками спілкування в 



 

 

англійської мови  

(пр. Лісовий, 33-А) 

ВР, 050-298-88-52 

518-91-56 

іспанська усній формі; 

Підвищення рівня 

володіння англійською 

мовою; 

створення умов для 

спілкування, 

застосовуючи різні 

форми мовленнєвої 

діяльності 

46.  Спеціалізована школа 

 І-ІІІ ступенів №251 імені 

Хо Ши Міна з 

поглибленим вивченням 

англійської мови  

(вул. Закревського, 11-А) 

Куц В.М. 

Заступник директора з 

навчальної роботи, 

515-93-09 

1 програма  

(2 тижні) 

 

англійська, 

німецька 

90 Розвиток мовленнєвих 

навичок  учнів 

початкових та середніх 

класів з використанням 

інтерактивних форм 

навчання 

47.  Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 264 з 

поглибленим вивченням 

англійської мови 

(вул. Бальзака, 8-Г) 

Родіонова  

Раїса Михайлівна, 

заступник директора з 

навчальної роботи,  

515-14-17 

1 програма  

(2 тижні) 

 

англійська 180 Сприяння оволодінню 

учнями вміннями і 

навичками спілкування в 

усній формі; 

Підвищення рівня 

володіння англійською 

мовою; 

створення умов для 

спілкування, 

застосовуючи різні 

форми мовленнєвої 

діяльності 

48.  Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 277 з 

поглибленим вивченням 

англійської мови 

(вул. Сабурова, 6) 

Фєфєлова С.М. 

заступник директора з 

навчальної роботи, 

067-50-75-402 

1 програма  

(2 тижні) 

 

англійська 200 Розвиток мовленнєвих 

навичок  учнів 

початкових та середніх 

класів з використанням 

інтерактивних форм 

навчання 

49.  Школа І-ІІІ ступенів  

№ 300 

заступник директора з 

ВР, Копнова Оксана 

2 програма  

(3 тижні) 

англійська 100 Розвиток мовленнєвих 

навичок  учнів 



 

 

(пр. Маяковського, 93-Г) Вікторівна,  

097-496-95-45  

 

початкових та середніх 

класів з використанням 

інтерактивних форм 

навчання 

50.  Школа І-ІІІ ступенів 

 № 308 

(вул. Градинська, 6-Б) 

Хірман О.М. 

заступник директора з 

ВР, 530-36-49 

2 програма  

(3 тижні) 

англійська 90 Розвиток мовленнєвих 

навичок  учнів 

початкових та середніх 

класів з використанням 

інтерактивних форм 

навчання 

51.  Спеціалізована школа  

І ступенів № 312 з 

поглибленим вивченням 

англійської мови 

(вул. Каштанова, 12) 

Щербина Т.І. 

заступник директора 

з навчальної роботи, 

515-28-42 

1 програма  

(2 тижні) 

 

англійська 45 Сприяння оволодінню 

учнями вміннями і 

навичками спілкування в 

усній формі; 

Підвищення рівня 

володіння англійською 

мовою; 

створення умов для 

спілкування, 

застосовуючи різні 

форми мовленнєвої 

діяльності 

52.  Спеціалізована школа  

І ступенів № 322 з 

поглибленим вивченням 

англійської мови 

(пр-т Маяковського 38-А) 

Цимбалюк Олена 

Антоліївна, заступник 

директора з НВР, 

532-19-01 

1 програма  

(2 тижні) 

 

англійська  40 Сприяння оволодінню 

учнями вміннями і 

навичками спілкування в 

усній формі; 

Підвищення рівня 

володіння англійською 

мовою; 

створення умов для 

спілкування, 

застосовуючи різні 

форми мовленнєвої 

діяльності 

53.  Спеціалізований Коніченко Оксана 1 програма  англійська  40 Сприяння оволодінню 



 

 

навчально-виховний 

комплекс 

«Київські каштани» з 

поглибленим вивченням 

англійської мови  

(вул. Каштанова, 13-Б) 

Павлівна, заступник 

директора з НВР 

547-42-50 

(2 тижні) 

 

учнями вміннями і 

навичками спілкування в 

усній формі; 

Підвищення рівня 

володіння англійською 

мовою; 

створення умов для 

спілкування, 

застосовуючи різні 

форми мовленнєвої 

діяльності 

54.  Спеціалізований 

Навчально-виховний 

 комплекс «Лісові 

дзвіночки» з поглибленим 

англійської мови 

(вул. Волкова, 22-А) 

Шивко Леся 

Миколаївна, 

050-073-17-05 

1 програма  

(2 тижні) 

 

англійська 30 Розвиток 

комунікативних 

здібностей 

55.  Спеціалізований 

навчально- виховний 

комплекс «Вікторія»  з 

поглибленим вивченням 

англійської мови 

(вул. Закревського, 85-В) 

Прохоренко 

Олена Володимирівна, 

заступник директора з 

НВР,  530-15-07 

1 програма  

(2 тижні) 

 

англійська 30 Удосконалення 

розмовних навиків учнів 

початкової школи 

56.  Спеціальний навчально-

виховний комплекс 

“Деснянка” з 

поглибленим вивченням 

англійської мови 

(бул. Вигурівський, 13-Б) 

Кравець Ольга 

Олексіївна, заступник 

директора з навчально-

виховної роботи,  

530-13-22 

1 програма  

(2 тижні) 

 

англійська 60 Підвищення рівня 

володіння англійською 

мовою. Розвиток умінь  

і навичок дітей у 

спілкуванні в усній формі 

відповідно до мотивів, 

цілей і соціальних норм 

мовленнєвої поведінки у 

типових сферах і 

ситуаціях 

Дніпровський район 

57.  НВК № 30 “ЕкоНад” Гладюк І.В.  1 програма англійська 120 Проектна програма 



 

 

(вул. Березняківська, 30-

Б) 

050-225-25-27 (2 тижні) 

 

«Англомовний 

Еконадець» 

58.  Середня загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 42 

(вул. Хорольська, 19) 

Завадовська Оксана 

Іванівна, директор, 

574-15-82, 

093-800-253 

1 програма 

(2 тижні) 

англійська 20  

59.  Спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів № 65 з 

поглибленим вивченням 

іноземних мов  

(вул. Челябінська, 5) 

Бондаренко Наталія 

Анатоліївна, 

097-881-24-28 

2 програма 

(3 тижні) 

англійська 41  

60.  Спеціалізована школа   

І-ІІІ ступенів №98 з 

поглибленим вивченням 

англійської мови  

(вул. Микитенка,7) 

Прокудіна Оксана 

Станіславівна, 

заступник директора 

школи з НВР, 

067-307-57-22  

3 програма 

(2 тижні) 

 

англійська 35 Підвищення 

зацікавленості учнів у 

вивченні англійської 

мови, мотивація 

персонального розвитку 

дитини, поєднання 

відпочинку, 

оздоровлення та 

вивчення іноземної мови 

61.  Середня загальноосвітня 

школа I-III ступенів  

№ 103  

(вул. Алма-Атинська, 89) 

Гаген Лілія 

Миколаївна, ЗДВР 

063-437-62-22 

1 програма 

(1 тиждень) 

англійська 45 Удосконалення навичок 

комунікативного 

спілкування 

62.  Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів №120 з 

поглибленим вивченням 

предметів природничо-

математичного циклу 

(вул. Райдужна 17-Б) 

Боришполь Ганна 

Іванівна, заступник 

директора з навчально-

виховної роботи,  

050-170-31-15 

384-12-43 

3 програма 

(2 тижні) 

англійська 90 Мовна активність 

включена в різноманітну 

творчу діяльність дітей. 

Спілкування з носіями 

англійської мови. 

Створення позитивної 

атмосфери. 

63.  Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 125 з 

поглибленим вивченням 

англійської мови, 

Калько Вікторія 

Олексіївна, заступник 

директора з НВР, 

067-234-36-04 

3 програма 

(2 тижні) 

 

англійська 40 Розвиток іншомовної  

комунікативної 

компетенції засобами 

проектної діяльності 



 

 

(вул. Плеханова, 2) 

64.  Середня загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

 № 126  

(вул. Празька, 14) 

Азаренко Світлана 

Василівна, заступник 

директора з навчально- 

виховної роботи, 

292-50-78 

1 програма 

(1 тиждень) 

англійська 100  

65.  Середня загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів  

№ 128 (вул. Р. Окіпної, 6) 

Кирсенко Людмила 

Василівна, заступник 

директора з НВР,  

067-377-98-15  

2 програма 

(3 тижні) 

англійська 100  

66.  Гімназія № 136  

(вул. Ентузіастів, 29/3) 

Козловська Н.С., 

вчитель англійської 

мови, голова МО 

1 програма 

(2 тижні) 

 

англійська 20 Проведення серії 

«Speaking Club із 

застосуванням скап-

спілкування, інших 

засобів ІКТ, що 

дозволить покращити 

усне мовлення 

гімназистів 

67.  Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів №137 м. 

Києва з поглибленим 

вивченням англійської 

мови 

(вул. Ентузіастів, 7/4) 

Фріцлер Наталія 

Володимирівна, 

вчитель англійської 

мови, 

тел. 063-680-87-88 

1 програма 

(2 тижні) 

англійська, 

німецька, 

французька 

100  

68.  Середня загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №146 

(проспект Миру, 11)   

Павліченко Людмила 

Анатоліївна, вчитель 

англійської мови, 

голова м/о, 

067-444-53-12 

1 програма 

(2 тижні) 

 

англійська 20 Посилення інтересу учнів 

до іноземної мови та 

заохочення дітей до 

самостійної творчості. 

Виховання культури 

мовлення, розширення 

словникового запасу 

школярів. 

69.  Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 148 імені 

Івана Багряного з 

Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи Павлюкова 

1 програма 

(два тижні) 

 

англійська 50  



 

 

поглибленим вивченням 

української мови та 

літератури  

(вул. Будівельників, 37) 

Лілія Олександрівна 

70.  Середня загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів  

№ 158  

(вул. Стальського, 12) 

Кучай  

Марія Валеріївна,  

063-970-34-94 

1 програма 

(1 тиждень) 

англійська 45  

71.  Навчально-виховний 

комплекс № 167 з 

поглибленим вивченням 

німецької мови 

(спеціалізована школа І 

ступеня- гімназія)  

(пр. Возз’єднання, 12) 

Чепорнюк Вікторія 

Олександрівна, 

заступник директора з 

НВР, 292-31-33 

1 програма 

(2 тижні) 

німецька 25  

72.  Навчально-виховний 

комплекс № 176  м. Києва 

(пр. Ю. Гагаріна, 11) 

Рябченко Катерина 

Андріївна, заступник 

директора з НВР,  

050-140-58-38 

1 програма 

(2 тижні) 

 

іспанська  50 Ігри, тематичні бесіди, 

перегляд фільмів, 

мультфільмів, екскурсії 

іспанською мовою 

73.  Середня загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів  

№ 180                                    

(б-р Перова, 21) 

Аль-Хаммуд Юлія 

Іванівна, 

542-46-41 

2 програма 

(3 тижні) 

англійська 50 Концепція побудови 

навчальної діяльності в 

літньому таборі  

відпочинку базується на 

сучасній методиці, 

враховуючи вікові 

особливості. Розвиток 

пам’яті, мислення 

сприймання, уваги через 

театралізовані уроки з 

елементами гри, 

змагання, конкурси, 

проектні роботи з 

поєднанням 

індивідуальної, парної і 

колективної роботи 



 

 

74.  Середня загальноосвітня 

школа I-III ступенів  

№ 184 (вул.Вільде,5) 

Риссамакіна Тетяна 

Володимирівна 

Заступник директора з 

навчально – виховної 

роботи, 510-42-03 

1 програма 

(1 тиждень) 

англійська 70  

75.  Гімназія № 191 ім. П.Г 

Тичини з поглибленим 

вивченням іноземних мов  

(вул. Серафимовича, 7-А) 

Кравченко Т.М., 

заступник з НВР,  

067-234-87-54 

1 програма 

(2 тижні) 

 

англійська, 

німецька, 

французька 

60  

76.  НВК № 209 «Сузір’я» 

(вул. Березняківська, 32) 

Огаркова Вікторія 

Ігорівна, заступник 

директора з НВР, 

097-456-86-30 

1 програма 

(2 тижні) 

 

англійська, 

французька, 

німецька 

60  

77.  Середня загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів  

№ 224  

(вул. М. Кибальчича, 5) 

Литвиненко 

Тетяна 

Костянтинівна, 

512-85-23 

2 програма 

(3 тижні) 

 

англійська, 

французька, 

польська 

50 Поглиблення знань з 

історії та культури, 

вивчення мови 

78.  Середня загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів 

№228  

(вул.Березняківська, 34) 

Загродська Наталія 

Іванівна, заступник 

директора з НВР, 

550-23-46 

2 програма 

(3 тижні) 

 

англійська 50  

79.  Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів №246 з 

поглибленим вивченням 

англійської мови 

(вул. Кибальчича, 7) 

Беденко Інна 

Василівна, заступник 

директора з навчально-

виховної роботи, 

510-62-90 

063-282-45-90 

2 програма 

(3 тижні) 

англійська 200 «Відпочиваючи 

навчаємось!» 

80.  Середня загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 

258 (вул. Шалетт, 1-А) 

Шостак Олександра 

Василівна - заступник 

директора з НВР, 

097-466-41-86 

2 програма 

(3 тижні) 

англійська 50 Спонукання школярів 

практично застосовувати 

знання з англійської 

мови. 

Надання можливості 

використання англійської 

мови в різних видах 

діяльності 



 

 

81.  Спеціалізована школа  

І ступеня № 327 з 

поглибленим вивченням 

іноземних мов  

(вул. Серафимовича, 9-Б) 

Мудрицька Ірина 

Володимирівна, 

заступник директора з 

навчально- виховної 

роботи, 

550-52-77 

1 програма 

(2 тижні) 

англійська 120 Підвищення мотивації 

учнів до вивчення 

іноземних мов. Розвиток 

комунікативної 

компетенції 

82.  Навчально-виховний 

комплекс «Домінанта» 

(вул. Юності, 3)  

 

Коваленко Н.І., 

заступник директора з 

ВР, 067-993-30-32 

2 програма 

(3 тижні) 

англійська 100 Зацікавлення у вивченні 

англійської мови і 

поглибленого її вивчення 

83.  Гуманітарна гімназія 

«Гармонія»  

(вул. Генерала Жмаченка, 

14) 

Маховська Світлана 

Леонідівна, заступник 

директора з 

гуманітарних питань, 

учитель української 

мови та літератури, 

066-724-54-23 

2 програма 

(3 тижні) 

англійська 115 Етнокультурний мовний 

табір 

84.  НВК «Щастя» 

(вул. Кибальчича, 3) 

Халемський І.В. 

директор, 

093-325-00-08 

1 програма 

(3 тижні) 

 

іврит 20  

Оболонський район 

85.  Середня загальноосвітня 

школа № 8 

(вул. Вишгородська, 6) 

Єрьоменко Оксана 

Володимирівна, 

заступник директора з 

виховної роботи, 

430-11-02 

2 програма 

(3  тижні) 

англійська, 

німецька 

50 Створення сприятливих 

умов для зацікавлення 

учнів у вивченні 

іноземної мови та 

поглиблення знань з 

англійської та німецької 

мов 

86.  Середня загальноосвітня 

школа № 9 

(пр. Рокосовського, 5) 

Овчиннікова Галина 

Миколаївна, заступник 

директора з НВР 

096-436-11-44 

432-76-96  

1 програма 

(2 тижні) 

англійська 50 Удосконалення 

мовленнєвих умінь учнів 

з англійської мови 

87.  Спеціалізована школа 

№14 ім. С.Ф. 

Ліпіна Наталія 

Вікторівна, заступник 

1 програма 

(2 тижні) 

німецька 150 Удосконалення 

мовленнєвих умінь учнів 



 

 

Грушевського  

(вул. Макіївська, 5) 

директора з іноземних 

мов, 097-278-06-34 

з німецької мови з носієм 

мови 

88.  Спеціалізована школа  

№ 16 

(вул. Вишгородська, 42/1) 

Дядюк Оксана 

Андріївна, заступник 

директора з іноземної 

мови, 050-744-83-84 

1 програма  

(2 тижні) 

англійська 35 Удосконалення 

мовленнєвих умінь учнів 

з англійської мови 

89.  Спеціалізована школа  

№ 20 

(пр. Оболонський, 32-Б) 

Хіміч Наталія 

Володимирівна, 

заступник директора з 

іноземних мов, 

067-505-03-14 

2 програма 

(3 тижні) 

французька, 

англійська 

100 Оздоровлення та 

удосконалення 

мовленнєвих умінь учнів 

з французької та 

англійської мови 

90.  Середня загальноосвітня 

школа № 29 

(вул. Майорова, 3-А) 

Січна Вікторія 

Юріївна, вчитель 

англійської мови, 099-

003-74-40 

1 програма  

(1 тиждень) 

англійська 50 Удосконалення 

мовленнєвих умінь учнів 

з англійської мови 

91.  Гімназія № 143 

(вул. Богатирська, 2-Б) 

Гула Людмила 

Іванівна, заступник 

директора з НВР  

097-511-93-45 

1 програма  

(1 тиждень) 

англійська 50 Удосконалення 

мовленнєвих умінь учнів 

з англійської мови 

92.  Ліцей № 157 

(пр. Оболонський, 12-В) 

Вах Оксана Іванівна, 

заступник директора з 

іноземних мов 

050-504-46-82 

1 програма  

(1 тиждень) 

англійська 25 Удосконалення 

мовленнєвих умінь учнів 

з англійської мови 

93.  Спеціалізована школа  

№ 210 

(вул. Лайоша Гавро, 22-

А) 

Малка Алла 

Вікторівна, заступник 

директора з виховної 

роботи, 

418-76-02 

1 програма  

(1 тиждень) 

англійська 25 Удосконалення 

мовленнєвих умінь учнів 

з англійської мови 

94.  Спеціалізована школа  

№ 216 

(вул. Мате Залки, 8-Г) 

Пущіна Ганна 

Ігорівна, вчитель 

англійської мови, 

095-455-03-65 

1 програма  

(2 тижні) 

англійська 20 Удосконалення 

мовленнєвих умінь учнів 

з англійської мови 

95.  Спеціалізована школа  

№ 239 

(пр. Оболонський, 16-А) 

Орап Валентина 

Іванівна, заступник 

директора з НВР, 

1 програма 

(1 тиждень) 

німецька 20 Удосконалення 

мовленнєвих умінь учнів 

з німецької мови 



 

 

419-96-13 

96.  Навчально-виховний 

комплекс   

№240 «Соціум» 

(пр. Героїв Сталінграду, 

39-Г) 

Мохова Олена 

Борисівна, педагог-

організатор, 

067-233-67-91 

2 програма  

(2 тижні) 

англійська 90 Оздоровлення та 

вдосконалення 

мовленнєвих умінь учнів 

з англійської мови 

97.  Спеціалізована початкова 

школа № 244 

(вул. Прирічна, 27-А) 

Коваленко Алла 

Степанівна, вчитель 

англійської мови 

068-199-25-01 

2 програма  

(3 тижні) 

англійська 90 Оздоровлення та 

вдосконалення 

мовленнєвих умінь учнів 

з англійської мови 

98.  Спеціалізована школа  

№ 252 імені Василя 

Симоненка 

(вул. Зої Гайдай, 10-В) 

Гур’єва Тетяна Яківна, 

вчитель англійської 

мови, 066-263-97-61 

1  програма 

(1 тиждень) 

англійська 50 Удосконалення 

мовленнєвих умінь учнів 

з англійської мови 

99.  Початкова школа № 268 

(пр-т Героїв Сталінграду, 

43-А) 

Клочко Олена 

Валеріївна, вчитель 

інформатики, 

411-40-77 

050-528-32-35 

2 програма  

(3 тижні) 

англійська 50 Оздоровлення та 

удосконалення 

мовленнєвих умінь учнів 

з англійської мови 

100.  Середня загальноосвітня 

школа № 285 

(вул. Полярна, 8-А) 

Наїльська Зіновія 

Михайлівна, вчитель 

початкових класів, 

462-30-95 

2 програма  

(2 тижні) 

англійська 50 Удосконалення 

мовленнєвих умінь учнів 

з англійської мови 

101.  Спеціалізована школа  

№ 298 

(пр. Героїв Сталінграду, 

58-Б) 

Шевчук Лілія 

Олегівна, вчитель 

англійської мови, 

063-327-91-52 

2 програма  

(2 тижні) 

англійська 45 Оздоровлення та 

вдосконалення 

мовленнєвих умінь учнів 

з англійської мови 

102.  Гімназія «Оболонь» 

(вул. Прирічна,    27-Б )       

Кожевнікова Неллі 

Володимирівна 

заступник директора з 

виховної роботи, 

411-15-41 

050-980-76-87 

1 програма  

(2 тижні) 

англійська 30 Удосконалення 

мовленнєвих умінь учнів 

з англійської мови 

Печерський район 

103.  Гімназія № 109  Тарасова Таміла 2 програма  англійська, 50  



 

 

(вул. Панаса Мирного, 

24) 

Петрівна, вчитель; 

Москаленко 

Валентина 

Станіславівна, 

заступник директора 

280-84-46 

(3 тижні) німецька, 

французька 

104.  Києво-Печерський ліцей 

«Лідер» № 171 

(вул. Лейпцизька, 11-А) 

Зеленська Зоя 

Петрівна, заступник 

директора, 

280-75-06 

3 програма 

(2 тижні) 

англійська, 

німецька 

30 Поєднання відпочинку з 

вивченням іноземної 

мови в атмосфері 

невимушеного 

спілкування з 

викладачами та носіями 

мови. Підвищення рівня 

володіння іноземною 

мовою, удосконалення 

усного мовлення учнів, 

створення мотивації для 

подальшого 

удосконалення іноземної 

мови 

105.  Український 

гуманітарний ліцей 

(пр. Козловського, 3) 

Скорофатова Анна 

Олександрівна, 

заступник директора, 

0665596346 

253-07-89 

3 програма 

(2 тижні) 

англійська, 

німецька, 

французька, 

іспанська 

100 Обрана іноземна мова як 

єдина мова спілкування в 

групі, сучасне 

обладнання аудиторій, 

цікава інтенсивна 

програма модної 

практики, ефективне 

використання 

аутентичних підручників 

та онлайн ресурсів 

Подільський район 

106.  Спеціалізована школа  

№ 2 ім. Д.Карбишева з 

поглибленим вивченням 

предметів природничого 

Хмара Людмила 

Миколаївна, 

0973272570 

1 програма 

(3 тижні) 

 

англійська 25  



 

 

циклу 

(вул.Копилівська, 36) 

107.  Спеціалізована школа  

№ 3 з поглибленим 

вивченням 

інформаційних 

технологій 

(пр. Правди, 84) 

Куля Лідія Юріївна 

тел.. 434-32-55 

2 програма  

(3 тижні) 

 

англійська, 

німецька, 

80  

108.  Загальноосвітня школа  

№ 6 

(пр. Гонгадзе, 20) 

 

Лебединська Тамара  

Анатоліївна, 

433-63-55 

2 програма  

(3 тижні) 

 

англійська 22  

109.  Загальноосвітня школа  

№ 10  

(вул. Костянтинівська, 37) 

Савицька Людмила 

Миколаївна, 

482-51-41 

1 програма 

(2 тижні) 

 

англійська 30  

110.  Спеціалізована школа  

№ 17 з поглибленим 

вивченням математики 

(вул. Фрунзе, 8) 

Семенуха Алла 

Миколаївна, заступник 

директора з НВР 

початкової школи  

 

1 програма 

(3 тижні) 

 

англійська 50  

111.  Гімназія № 19 

«Межигірська» 

(вул. Межигірська, 19) 

Яценко Олена 

Миколаївна,  

097-230-53-54 

1 програма 

(3 тижні) 

 

англійська 30  

112.  Гімназія № 34 «Либідь» 

(вул. Межова, 22) 

Мамчіц Тетяна 

Луківна, 

заступник директора з 

вивчення іноземних 

мов, 

434-57-10 

2 програма  

(3 тижні) 

 

англійська 60 Проведення занять з 

учнями за різними 

віковими категоріями у 

формі рольової  гри; 

спортивних змагань, 

організованих 

англійською мовою; 

інсценізацій казок; 

творчих майстерень; 

відеозанять з переглядом 

популярних 

мультфільмів та 



 

 

художніх фільмів 

англійською мовою; 

уроків читання творів 

англійських авторів та  

художнього перекладу 

цих творів; організація 

країнознавчої  роботи 

(вивчення  традицій 

англомовних країн); 

заочні екскурсії; 

організація концерту 

художньої 

самодіяльності 

англійською мовою та ін. 

113.  Загальноосвітня школа 

№ 45  

(вул. Маршала Гречка, 

22-А) 

Дорошенко Ольга 

Віталіївна,  

063-624-60-00 

1 програма 

(2 тижні) 

 

англійська 12 Розвиток писемного та 

усного мовлення, 

комунікативних навичок, 

країнознавчих знань  

114.  Загальноосвітня школа  

№ 63 

(вул. Маршала Гречка, 

10-А) 

 

Козинчук Олена 

Іванівна, 443-17-14 

1 програма 

(3 тижні) 

 

англійська 15  

115.  Загальноосвітня школа 

 № 68 

(вул. Білицька, 41/43) 

 

Недашківська Дарина 

Василівна, 434-81-55 

1 програма 

(3 тижні) 

 

англійська 10  

116.  Загальноосвітня школа  

№ 93 (пров. Межовий, 7) 

 

Сівченко Таміла 

Анатоліївна, 434-70-19 

1 програма 

(3 тижні) 

 

англійська,  

німецька, 

французька 

110 Комунікативна 

спрямованість. 

Удосконалення мовних 

навичок. 

Виховання 

соціокультурної 

компетентності. 



 

 

117.  Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів «Ліцей № 100 

«Поділ» 

(вул. Покровська, 4/6) 

Кучерявенко Алла 

Леонідівна,  

067-93-66-156 

2 програма 

(3 тижні) 

 

англійська 100 Надати  можливість 

спілкуватися англійською 

мовою та практично 

застосовувати її у різних 

формах діяльності 

(в ігрових та концертних 

програмах, театральних 

виставах тощо). 

118.  Гімназія № 107 

«Введенська» 

(вул. Введенська, 35) 

Алексеєва Ірина 

Петрівна, 

485-18-08 

2 програма 

(3 тижні) 

 

англійська 30  

119.  Спеціалізована школа  

№ 114 з поглибленим 

вивченням іноземних мов 

(вул. Фрунзе, 87/89) 

Ганжа А.М.,  

050-280-67-48 

1 програма 

(2 тижні) 

 

англійська 25 Розмовний клуб 

120.  Романо-германська 

гімназія №123 

(вул. Копилівська, 23) 

Логвиненко О.В.,  

468-23-48 

2 програма 

(3 тижні) 

 

німецька,  

англійська 

60 напрями: 

спортивний (здоровий 

спосіб життя); 

мистецький; 

проектний 

 

121.  Спеціалізована школа 

№ 124 з поглибленим 

вивченням 

інформаційних 

технологій 

(вул. Спаська, 16) 

Орел Ірина Петрівна,  

425-25-21 

1 програма 

(3 тижні) 

 

англійська 15  

122.  Загальноосвітня школа 

№156 

(вул. Западинська, 10) 

 

Гончарова Антоніна 

Миколаївна,  

095-89-49-063 

1 програма 

(2 тижні) 

 

англійська 30  

123.  Спеціалізована школа  

№ 193 з поглибленим 

вивченням української 

мови та літератури 

Фєдєшова Наталія 

Аркадіївна,  

063-870-05-77 

2 програма 

(3 тижні) 

англійська 45 Використання елементів 

мовної практики у 

повсякденному житті 



 

 

(вул. Світлицького, 22)  

124.  Загальноосвітня школа 

№243 

(вул. Новомостицька, 10) 

Губіна Ірина 

Степанівна,   

093-253-96-97,  

434-81-00 

2 програма 

(3 тижні) 

англійська,  

німецька 

30  

125.  Гімназія №257 

«Синьоозерна»  

(пр. Г. Гонгадзе, 7-Б) 

Власова Наталія 

Валеріївна,  

093-628-11-28 

1 програма 

(2 тижні) 

 

англійська 30 Поглиблення та 

розширення набутих 

знань, засвоєння навичок 

усного та письмового 

мовлення, набутих у 

навчальному процесі 

протягом навчального 

року 

126.  Загальноосвітня школа  

№ 262  

(вул. Галицька, 5) 

Сиза Олена Петрівна, 

096-871-24-06 

2 програма 

(3 тижні) 

англійська 30  

127.  Спеціалізована школа  

№ 271 з поглибленим 

вивченням 

інформаційних 

технологій 

(вул. Мостицька, 16) 

Богачук Тамара 

Володимирівна, 

460-92-44 

1 програма 

(3 тижні) 

 

англійська  25  

128.  Фінансовий ліцей  

(пр. Гонгадзе, 32-Є) 

 

Кузовенко Олена 

Миколаївна, 

095-477-57-74 

1 програма 

(3 тижні) 

 

англійська, 

польська,  

німецька 

120  

129.  Загальноосвітня 

санаторна школа-інтернат 

№ 19 

(вул. Білицька, 55) 

Тарнавська Г.І.,  

096-763-95-66 

2 програма 

(3 тижні) 
англійська 

50  

Святошинський район 

130.  Спеціалізована школа  

№ 40 з поглибленим 

вивченням німецької 

мови (вул. Львівська, 6/3) 

Полторацький 

Олександр 

Едуардович, директор, 

424-72-40 

2 програма 

(3 тижні) 

німецька 43  

131.  Спеціалізована школа  Бойкова Валентина 2 програма німецька 38  



 

 

№ 131 з поглибленим 

вивченням німецької 

мови 

(вул. Л.Вольгемут, 2) 

Олександрівна, 

директор, 274-45-68 

 

(3 тижні) 

132.  Спеціалізована школа  

№ 196 (вул. Зодчих, 22) 

Мендель Олена 

Василівна, директор, 

405-40-55 

2 програма 

(3 тижні) 

англійська 49  

133.  Спеціалізована школа  

№ 197 ім. Д. Луценка 

(вул. Ген. Потапова, 12) 

Куца Світлана 

Василівна, директор, 

276-86-55 

2 програма 

(3 тижні) 

англійська 37  

134.  Спеціалізована школа  

№ 200 ім. В. Стуса з 

поглибленим вивченням 

англійської мови  

(вул. Семашка, 9) 

Алєксандрова Тетяна 

Миколаївна, директор, 

424-89-54 

2 програма 

(3 тижні) 

англійська 50  

Солом’янський район 

135.  Середня загальноосвітня 

школа №12  

(вул. Зелена, 12) 

Шевченко С. С., 

заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи, 408-22-66 

1 програма 

(2 тижні) 

англійська 50  

136.  Гімназія-інтернат №13  

(вул. Новопольова, 106) 

Войтко А.Ю., вчитель 

французької мови,  

408-39-45 

1 програма 

(2 тижні) 

англійська, 

французька 

35  

137.  Спеціалізована школа 

№64  

(вул.Ушинського, 32) 

Манько Світлана 

Олександрівна,  

заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи, 243-33-96 

1 програма 

(2 тижні) 

 

англійська, 

іспанська 

30  

138.  Спеціалізована школа 

№43 «Грааль» 

(вул. Преображенська, 17) 

Панявіна Т.І., 

заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи, 

270-07-00 

1 програма 

(2 тижні) 

 

англійська 20  

139.  Ліцей №144 

 ім. Г.Ващенка  

Волинська С.Г., 

заступник директора з 

1 програма 

(2 тижні) 

англійська, 

німецька 

50  



 

 

(пр-т Червонозоряний, 6) виховної роботи, 

249-63-43 

 

 

140.  Спеціалізована школа 

№149  

(вул. Петровського, 1) 

Антоненко О.В., 

заступник директора з 

виховної роботи, 

242-50-80 

 

1 програма 

(2 тижні) 

німецька 60  

141.  Спеціалізована школа 

№173  

(пр-т Відрадний, 20) 

Сергієнко І. Г., 

заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи, 

095-387-28-31 

1 програма 

(2 тижні) 

англійська 30  

142.  Гімназія №318 

«Міленіум» 

Рибалка О.М., 

заступник директора з 

виховної роботи,  

246-19-52 

1 програма 

(2 тижні) 

англійська 50  

143.  Ліцей «Престиж»  

(вул. Героїв Севастополя, 

42-А) 

Мірошник В.Є., 

вчитель англійської 

мови,  

408-63-45 

1 програма 

(2 тижні) 

англійська 50  

144.  Спеціалізована школа №7  

ім. М.Т.Рильського 

(Платонівський провулок, 

3) 

 

Федюніна Г.В., 

заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи, 

063-147-95-85 

249-50-55 

2 програма 

(3 тижні) 

англійська 

 

50 

 

 

145.  Спеціалізована школа 

№43  

(вул. Клименка, 17) 

Зубрієнко І.В., 

заступник директора з 

виховної роботи, 

275-21-75 

2 програма 

(3 тижні) 

англійська 

 

50  

146.  Середня загальноосвітня 

школа №54  

(вул. Академіка 

Білецького, 7) 

Пісецька Ю.М., 

заступник директора з 

виховної роботи,  

404-61-90 

2 програма 

(3 тижні) 

англійська 75  

147.  Середня загальноосвітня Прокопенко Ю.А., 2 програма англійська 50  



 

 

школа № 69  

(вул. Донецька, 25) 

педагог-організатор  

243-40-16 

 

(3 тижні) 

148.  Спеціалізована школа 

№71  

(пров. Польовий, 10) 

Пушкар Т.І., заступник 

директора з виховної 

роботи, 456-63-71,  

456-22-06 

2 програма 

(3 тижні) 

англійська 50  

149.  Спеціалізована школа 

№115 

(вул. Кавказька, 10) 

Іванова Н. Ю., 

заступник директора з 

виховної роботи, 

248-91-57, 

097-918-76-16 

2 програма 

(3 тижні) 

англійська 120  

150.  Гімназія біотехнологій 

№177 

(вул. Курська, 12) 

Кульшина В. О., 

заступник директора з 

виховної роботи, 

067-394-04-87 

2 програма 

(3 тижні) 

англійська, 

німецька 

120  

151.  Спеціалізована початкова 

школа №324  

(вул. Тупікова, 22) 

Гончарова С.М. 

заступник директора з 

виховної роботи, 

457-93-78 

2 програма 

(3 тижні) 

англійська 50  

Шевченківський район 

152.  Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів №41 

ім.З.К.Слюсаренка з 

поглибленим вивченням 

англійської мови 

(пр-т Перемоги, 7-А)  

Ткаченко Надія 

Миколаївна, директор  

236-42-25 

236-20-70  

1 програма 

(2 тижні) 

англійська 30  

153.  Спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів №155 з 

поглибленим вивченням 

англійської мови 

(вул.Січових Стрільців, 5)  

Тимошик Надія 

Вікторівна, заступник 

директора з НВР  

272-30-79 

272-11-32 

1 програма 

(2 тижні) 

англійська 30  

Усього: 153 літніх мовних табори 10 346 учнів 

 


