
 

Співробітництво з зарубіжними навчальними закладами 

 
Росія 

№

№ 

п.п 

Навчальний 

заклад 

району 

Зарубіжний 

навчальний 

заклад 

Адреса, телефон, 

електронна 

пошта 

Термін дії угоди 

про співпрацю 

Напрямки співпраці 

    1.          СШ№ 15 СЗШ № 377 м. Москва, 

вул. Магнітогорська, 

15,    3078356 

2012 -2017  Листування учнів і вчителів, обмін 

методичною літературою 

1. 2

2

2 

СЗШ № 33 СЗШ № 1294 м. Москва, 

вул. Глебівська,10а 

169-59-41 

2004-2014 

 

Листування учнів і вчителів, обмін 

делегаціями вчителів 

2.  СЗШ № 36 СЗШ № 1924 

 

м. Москва, 

вул. Новокасинська, 

13б, 7026620 

Безстрокова 

 

 

 

Обмін педагогічним досвідом. Навчально-

методичними матеріалами 

3.  Гімназія № 59  

ім. О. М. Бойченка 

Гімназія № 1530 

 «Школа Ломоносова» 

 

м. Москва, 

вул. Остроумівська, 7  

2680901 

Безстрокова 

 

 

Обмін групами школярів, участь у науково-

практичних конференціях, спільні педагогічні 

проекти та програми 

4.  СЗШ № 85 Школа № 1195 

 

м. Москва, 

вул. Дорогобужська, 

13, 4446562 

Безстрокова 

 

 

Обмін досвідом роботи музеїв Бойової Слави. 

Листування учнів, обмін з досвіду роботи 

вчителів 

5.  СЗШ № 108 СЗШ № 419 

 

 

 

 

СЗШ № 25 

 

 

м. Москва, 

вул. Верхня 

Першотравнева,7а 

2176492 

 

смт.  Митищі 

вул. Робітнича, 3 

(4965)373813 

Безстрокова 

 

 

 

 

2012-2017 

Листування між учнями, обмін досвідом 

 

 

 

 

Обмін делегацій вчителів, листування, обмін 

інформацією по електронній пошті  

6.  СШ № 112  Школа № 1294 м. Москва 

вул. Глебовська,10а 

1695941 

2004-2014 Інформаційний обмін 

7.  СЗШ № 122 СЗШ № 26 м. Москва 

проспект 

Ломоносовський, 12 

Безстрокова Обмін досвідом в роботі музеїв Бойової 

Слави, листування учнів, обмін документами, 

фотоматеріалами з оформлення експозиції 

музеїв 

8.  СЗШ № 132 СЗШ № 433  

ім. Героя Радянського 

м. Москва, 

Східний округ, 

2012-2017  

 

 Вивчення специфіки освітніх традицій і 

досягнень країн-партнерів. 



Союзу І.І. Якушина  Новокосіно-2 

7025881 

 Обмін досвідом роботи щодо перспективних 

освітніх технологій. 

Підтримка та розвиток творчих і дружніх 

зв’язків між педагогічними і дитячими 

колективами. 

9.  СЗШ № 150 СЗШ  № 1989 м. Москва 

 вул. Білореченська 

734-95-33 

 

Безстрокова Листування 

10.  СЗШ № 151 СЗШ № 1688 м. Москва 

Східний округ, 

вул..Камчатська,6 

4694141 

Безстрокова Листування 

11.  СЗШ № 227 Ліцей №14 

 імені М.М. Громова  

 

Московська область, 

м. Жуковський, 

вул. Федорова, 19 

 140180  

2013-2018 Ознайомлення з культурою та традиціями 

країн Росії та України; обмін досвідом  з 

питань організації науково-дослідницької  

роботи учнів, архівної роботи з вивчення 

спільної історії двох країн;  обмін 

матеріалами  тематичних екскурсій, 

фотоматеріалами 

12.  СЗШ № 286  СЗШ № 449 

 «Школа Здоров’я» 

м. Москва, 

вул. Ткацька, 47 

9635681 

2014- 2018  Обмін делегаціями, спільні педагогічні 

проекти, листування 

13.  Інтернат № 9 Школа – інтернат № 

30 ім. К.А. Мікаеляна 

107076, м. Москва, 

 вул. Оленій вал,22 

тел. 603-07-28 

e-mail: uvk30@mail.ru 

2008-2013 Обмін делегаціями, спільні педагогічні 

проекти, листування 

14. 3
3

. 

Інтернат № 11 Школа-інтернат № 30 м. Москва, 

вул. Оленій вал,22 603072 

Безстрокова Обмін делегаціями, спільні педагогічні 

проекти 

Німеччина 

1. СЗШ № 165 Загальноосвітня школа  

ім. Конрада Лоренца 

Konrad-Lorenz-Schule 

Pestalozzistr.6-12 

61250 Usingen 

DEUTSCHLAND 

 

Безстрокова 

 

 

Проект «Давайте познайомимось». 

Листування між учнями поштою та засобами 

Інтернет. Обмін проектними роботами з 

метою розширення знань про життя, 

культуру, звичаї, визначні місця 

партнерських країн, покращення знань 

іноземних мов серед учнів школи 

2. Гімназія № 59  

ім. О. М. Бойченка 

Гімназія  

Альтенхольц 

 

м.Альтенхольц  

Гімназія Альтен-хольц 

Danziger Strabe, 18a 

(0431)3201-250 

Безстрокова 

 

 

Листування, благодійна діяльність, спільні 

педагогічні проекти та програми, 

оздоровлення учнів 



3.  СЗШ № 220 Шеффель-гімназія,  

м. Бад Зекінген 

www.scheffelgym.de 

Untere Flüh 4, Bad 

Säckingen 

07761 9298-3 

2004-2014 Обмін цільовими групами учнів з метою 

удосконалення комунікативних вмінь з 

німецької мови, ознайомлення з культурою 

та традиціями країни, оздоровлення учнів 

  СЗШ № 220 Гімназія м. Мюнхен www.mtgmuenchen.de 

Regerplatu 1, München 

089459920-0 

2004-2014 Участь у спільних учнівських проектах з 

метою ознайомлення з культурою та 

традиціями обох країн; 

 обмін цільовими группами учнів з метою 

удосконалення комунікативних вмінь з 

німецької мови,  оздоровлення учнів; 

 обмін досвідом в галузі інноваційних 

педагогічних технологій та стажування 

вчителів німецької мови. 

 Інтернат № 9 Школа-комплекс 

Августін-Віолет  

м. Франкенталі 

(Німеччина) 

Pfalzinstitut  fur 

Horsprachbehinderte 

Augustin-Violet-Schuie 

Holzhofstr. 21 

67227 Frankenthal 

Telefon:062 33 – 49 09-0 

e-mаil: info@ pin.bv-

pfalz.de 

2011-2016   

 

Обмін делегаціями, спільні педагогічні 

проекти 

 Інтернат № 11 Громадська 

організація 

при міській мерії  

м. Зоннеберг 

м. Зоннеберг,  

Громадська організація 

 

Безстрокова 

 

Оздоровлення дітей, офтальмологічна 

допомога дітям інтернату, обмін 

делегаціями 

 

Польща 

2

. 

СЗШ № 44 Гімназія №1  

ім. Х.Д.Штейнгауза,  

місто Вроцлав 

Польща, м. Вроцлав, 

вул. Оленя,7 

54-242 м 

2012 –2017 Міжнародне співробітництво у сфері освіти 

між навчальними закладами. Вивчення 

історії, літератури, культури Польщі та 

України, впровадження сучасних навчальних 

програм та методик, обмін школярами. 

3

. 

СЗШ № 92 Комплекс 

загальноосвітніх шкіл ім. 

Богдана-Ігоря Антонича  

м. Легниця 

вул. Т. Шевченка, 10, 

59-220 

zso4legnica@op.pl 

+48767233106 

2011 - 2016  Співробітництво у сфері освти; 

обмін освітніми технологіями; 

вивчення української та польської мов. 

4

. 

СЗШ № 260 Гімназія № 2  м. Варшава 2004-2013 Листування між учнями та вчителями, обмін 

інформацією в галузі передових  

педагогічних технологій електронною 

поштою 

http://www.scheffelgym.de/
http://www.mtgmuenchen.de/
mailto:zso4legnica@op.pl


Білорусь 

 

№№ 

п.п. 

 

Навчальний 

заклад району 

 

Зарубіжний навчальний 

заклад 

Адреса, 

електронна 

пошта 

Термін дії угоди 

про співпрацю 

Напрямки співпраці 

1. СЗШ № 85 Гімназія № 192 

 

 

 

м. Мінськ.       

тел. 2720292 

 

 

Безстрокова Обмін досвідом, листування учнів та 

вчителів. 

Обмін досвідом щодо патріотичного 

виховання дітей та підлітків, організація 

роботи музею Бойової Слави. 

Туреччина 

1. Гімназія № 59  

ім. О. М. Бойченка 

Гімназія 

“Heybeliada” 

 

м. Стамбул. р-н 

Адалар 

02163518225 

 

 

Безстрокова Листування по електронній пошті, сумісні 

проекти 

Угорщина 

1. СЗШ № 87 Гімназія ім. Імре Мадача  

 

м. Будапешт,  

вул. Барксай, 5 

 

 

Безстрокова Обмін делегаціями, листування  

Австрія 

1. Інтернат № 11 Громадська організація 

 «Надія» 

 

м. Бадл-Ішль 

 

 

Безстрокова Оздоровлення дітей, медична допомога 

дітям інтернату, благодійна діяльність 

США 

1. СЗШ № 186 м. Чикаго Чопінська  

початкова школа  

 

Columbus School 

1003 

Nortu Leavitt 

Chicago, 

Ivanna@Cynxconnec

t.com 

Безстрокова Листування учнів і вчителів, зустріч на 

рівні директорів 

Італія 

mailto:Ivanna@Cynxconnect.com
mailto:Ivanna@Cynxconnect.com


1. СЗШ № 44 Державна 

загальноосвітня 

 школа «Джованні 

Падаліно» 

 

 

місто Фано, Італія, 61032 2011 – 2016 Міжнародне співробітництво у сфері освіти 

та культури між навчальними закладамиї. 

Вивчення історії, літератури, культури 

Італії та України, впровадження сучасних 

навчальних програм та методик, обмін 

школярами, проведення учнівських 

конференцій, олімпіад, організація 

спільного відпочинку та туристичних 

подорожей для учнів 

Вірменія 

1. СЗШ №85 СЗШ ім. Т.Шевченка 

СЗШ ім. А. Чехова 

м. Єреван 2007-2012 

2007-2012 

Листування учнів та вчителів, обмін 

досвідом роботи 

            Франція  

1. СШ № 269 Коледж  

де Голль – Антоніоз  

 Франція, м. Ле Борд 

 

 

 

2012-2015 Молодіжний обмін, удосконалення 

мовленевої практики учнів, обмін досвідом 

роботи 

2. СШ № 110 Коледж Colette,  

 

 Франція, м. Париж 

 

Безстрокова Листування учнів та вчителів 

Республіка Ємен 

1 Школа І-ІІІ 

ступенів № 37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа при Посольстві 

Республіці Ємен  

ТОВ «Міжнародний 

арабський культурний 

центр в Україні») 

2012-2015 

 

 

Ознайомлення учнів з історією, культурою, 

традиціями та життям в Україні та 

Республіці Ємен. 

Проведення спільних заходів для учнів та 

вчителів  шкіл. 

 

 

Співпраця з міжнародними громадськими організаціями та дипломатичними 

представництвами 
 

Інститут Гете 

 



№ 

п/п 

Навчальний заклад Напрямки роботи Спільні заходи 

1 СШ № 92 - Удосконалення фахового рівня вчителів німецької мови 

- обмін досвідом щодо викладання німецької мови 

- співпраця щодо вивчення культурної, історичної спадщини 

Німеччини 

Участь вчителів німецької мови гімназії в заходах, що 

проводить інститут  

2 СШ № 112 - Удосконалення фахового рівня вчителів німецької мови 

- обмін досвідом щодо викладання німецької мови 

- співпраця по вивченню культурної, історичної спадщини 

Німеччини  

Проведення відкритих уроків німецької мови, організація 

семінару для вчителів німецької мови, участь вчителів 

школи в заходах, що проводить інститут 

3 СШ № 220 Удосконалення фахового рівня вчителів німецької мови 

- обмін досвідом щодо викладання німецької мов 

- стажування вчителів школи в Німеччині  

(м. Мюнхен) 

- стажування німецьких викладачів в школі 

- співпраця щодо вивчення культурної, історичної спадщини 

Німеччини  

Відкрите засідання євроклубу „Едельвейс”. 

Проведення Свята німецької мови.  

4 СЗШ № 273 - Удосконалення фахового рівня вчителів німецької мови 

- обмін досвідом щодо викладання німецької мови 

- співпраця по вивченню культурної, історичної спадщини 

Німеччини  

Проведення відкритих уроків з німецької мови, участь 

вчителів школи в заходах, що проводить інститут 

 

Російський центр науки та культури (представництва «Росзарубіжцентру») 

 

№ 

п/п 

Навчальний заклад Напрямки роботи Спільні заходи 

1 СЗШ № 85 Формування толерантного ставлення до народів різних 

національностей, надання методичної допомоги 

- організація і проведення спільних заходів з нагоди 

пам’ятних дат України і Росії 

- співпраця по вивченню культурної спадщини Росії 

Проведення конкурсу інсценованих вистав за мотивами 

казок російських письменників;участь представників 

Центру в загальношкільних заходах та участь в заходах 

Днів російської культури в Україні. 

2. СЗШ № 36 

імені С.П. Корольова  

Культурно-просвітницька та наукова робота Відвідання літературно-мистецьких  вечорів учителями 

школи. 

 Зустріч з льотчиком-космонавтом - Героєм Росії, 

керівником загону космонавтів Росії С.О. Волковим.  

 

Французький культурний Центр при Посольстві Франції в Україні 

 

№ Навчальний заклад Напрямки роботи Спільні заходи 



п/п 

1 СШ № 110 - Удосконалення фахового рівня вчителів французької мови; 

використання в роботі методичних посібників, аудіо, -

відеоматеріалів 

- ознайомлення учнів з культурною спадщиною Франції; 

- удосконалення навичок володіння французькою мовою 

учнями школи 

Зустрічі носіїв французької мови з вчителями та учнями 

школи; перегляд відеофільмів французькою мовою; 

проведення відкритих уроків вчителями школи. 

2 СШ № 112 - Удосконалення фахового рівня вчителів французької 

мови; 

- використання в роботі методичних посібників, аудіо, -

відеоматеріалів; 

- ознайомлення учнів з культурною спадщиною Франції; 

- удосконалення навичок володіння французькою мовою 

учнями школи 

Зустрічі носіїв французької мови з вчителями та учнями 

школи; перегляд відеофільмів французькою мовою; 

проведення відкритих уроків вчителями школи; 

участь представників Центру в загальношкільних  заходах. 

3 СШ № 269 - Удосконалення фахового рівня вчителів французької 

мови; 

- використання в роботі методичних посібників, аудіо, -

відеоматеріалів; 

- ознайомлення учнів з культурною спадщиною Франції; 

- удосконалення навичок володіння французькою мовою 

учнями школи 

Зустрічі носіїв французької мови з вчителями та учнями 

школи; перегляд відеофільмів  французькою мовою; 

проведення відкритих уроків вчителями школи 

 

Міжнародна Федерація «Обміни: Україна – Франція» 

 

1 СШ № 269 - Молодіжний обмін ; 

- підтримка та розвиток міжнародних партнерських 

стосунків між країнами; 

- розвиток волонтерського руху 

Відпочинок учнів СШ № 269 у Міжнародному таборі 

„Марлен” (м. Тюссон, Франція); участь у волонтерському 

русі  

 

Італійський  інститут культури в м. Києві при посольстві Італії в Україні  

 

№ 

п/п 

Навчальний заклад Напрямки роботи Спільні заходи 

1 СШ № 130 - Співпраця щодо вивчення культурної, історичної 

спадщини Італії; 

- надання необхідної методичної, художньої літератури на 

італійській мові; 

- участь у проведенні спільних заходів 

 Зустрічі з представниками Центру учнів та вчителів 

школи; перегляд документальних, художніх фільмів 

італійською мовою; участь в заходах, присвячених Дням 

Італії в Києві 

 



Британська Рада в Україні 

 

№ 

п/п 

Навчальний заклад Напрямки роботи Спільні заходи 

1 СШ № 112 - Удосконалення навичок володіння англійською мовою 

учнями школи; 

- співпраця щодо вивчення культурної, історичної спадщини 

Великобританії; 

- надання необхідної методичної, літератури на англійській 

мові. 

Участь учнів школи в конкурсі ерудитів; відвідування 

учнями та вчителями різноманітних виставок, 

організованих Британською Радою; проведення «круглого 

столу» «Великобританія: вчора, сьогодні, завтра»; 

організація та проведення семінару «Як ми вивчаємо 

англійську». 

2 СШ № 165 - Удосконалення навичок володіння англійською мовою 

учнями школи; 

- співпраця щодо вивчення культурної, історичної 

спадщини Великобританії; 

- участь у проведенні спільних заходів 

 Відвідування учнями та вчителями різноманітних 

виставок, що організовані Британською Радою; зустрічі 

учнів та вчителів школи з носіями англійської мови; 

проведення відкритих уроків англійської мови вчителями 

школи. 

3 СЗШ № 186  - Удосконалення навичок володіння англійською мовою 

учнями школи; 

- співпраця щодо вивчення культурної, історичної 

спадщини Великобританії; 

- участь у проведенні спільних заходів 

 Відвідування учнями та вчителями різноманітних 

виставок, що організовані Британською Радою; зустрічі 

учнів та вчителів школи з носіями англійської мови; 

проведення відкритих уроків англійської мови вчителями 

школи. 

 

  Асоціація Дружби Україна-Куба 

 

№ 

п/п 
Навчальний заклад Напрямки роботи Спільні заходи 

1. СЗШ № 15 - Співпраця щодо вивчення культурної, історичної 

спадщини Куби 

Відвідування Посольства Республіки Куба 

адміністрацією, учителями, головою батьківського 

комітету школи (червень 2013 р.). 

Проведення конкурсу малюнків на тему: «Куба – далека 

і близька» (жовтень 2013 р.). 

Вивчення історії Республіки Куба, перегляд кінофільмів 

про сучасне життя кубинського народу (листопад-

грудень 2013 р.). 

Зустріч з представниками Посольства Республіки Куба 

«Круглий стіл» на тему: 

 «70-річчя визволення Києва та України від німецько-

фашистських загарбників» (листопад 2013 р.). 

 

 Конгрес азербайджанців в Україні 



 

№ 

з/п 
Навчальний заклад  Напрямки роботи Спільні заходи  

 1. СЗШ № 37 міста Києва - Відкриття клас для навчання представників  

азербайджанської діаспори рідної мови.   

Відвідування учнями та вчителями різноманітних 

виставок та вивчення традицій. 

 

Польський дім 

№ 

п/п 
Навчальний 

заклад 

Напрямки роботи 
Спільні заходи за 2013 рік 

1. СШ № 92 Культурно-просвітницька та наукова робота Лютий 2013 – олімпіада з польської мови; 

гурток  польських танців;  

13-17 травня – Тиждень польської культури.  

 

Громадська організація «UTI Travel & Education» 

 

№ 

п/п 
Навчальний 

заклад 

Напрямки роботи 

 

Спільні заходи 

1. СЗШ № 165 Культурно-просвітницька та наукова робота 

 

Конкурс «English Opens the World» (5-11 кл.) 

 

Федеральний центр дитячого та юнацького відпочинку (Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugenderholungszentren) (Німеччина) 

 

№ 

п/п 
Навчальний заклад Напрямки співпраці Спільні заходи 

1.      СШ № 220  Культурно-просвітницька та наукова робота Участь у спільних учнівських проектах з метою 

ознайомлення з культурою та традиціями країни 

 

YMCA Україна 

№ 

п/п 
Назва організації Напрямки роботи Спільні заходи 

1. Ліцей № 227 

 ім. М. Громова 

- Профілактика шкідливих звичок; 

- пропаганда здорового способу життя; 

- волонтерський рух; 

- охорона навколишнього середовища. 

 

Участь у конкурсі малюнків «Вода: джерело життя. Звідки вона 

береться ?» (лютий 2013 р.); 

лекції-тренінги для учнів 7-8-их класів «Що потрібно знати про СНІД?» 

(12.02.2013 р.); 

тренінги: «Волонтерство – школа  життєвого успіху» 

(27- 31.05.2013 р.); 

лекція «Негативний вплив шкідливих звичок та життєві принципи» 

(02.12.2013 р.). 

 



Представництво єврейської агенції Сохнут-Україна» в Києві 

 

№ 

п/п 
 Назва організації Напрямки роботи 

 

Спільні заходи 

1. Приватний заклад  

«Міцва-613»  

 

- Сприяння у вивченні історії єврейського 

народу та мови іврит; 

- сприяння у проведенні єврейських 

національних свят; 

- поширення навчальної літератури єврейського 

циклу; 

- організація семінарів для вчителів та учнів з 

вивчення і єврейської культури і традицій. 

Спільне проведення заходів з нагоди відзначення єврейського свята Лаг-

Баомер та Дня незалежності Ізраїля. 

 

 

 

 

Єврейський культурний центр при Посольстві Ізраїля в Україні 

 

№ 

п/п 

Навчальний заклад Напрямки роботи Спільні заходи 

1. Приватний заклад  

«Міцва-613»  

 

- Сприяння у проведенні єврейських 

національних свят; 

- участь в культурологічних та просвітницьких 

заходах  

- спонсорська підтримка багатодітних та 

малозабезпечених сімей. 

Спільне проведення заходів з нагоди відзначення єврейського свята Лаг-

Баомер, Дня незалежності Ізраїля та Холокосту. 

 

 

 

 

«Асоціація з питань культури та гуманітарної допомоги» (Франція) 

 

№ 

п/п 

Навчальний заклад Напрямки роботи Спільні заходи 

1. СЗШ № 110 - Проведення зустрічей з учнями. Організовані зустрічі з : 

Пьєром Картіє – вчителелем  музичного виховання; 

Жераром Фортен – вчителем інформатики; 

Колет Бертьє – вчителем французької мови. 

 

Громадська організація «Африканська рада в Україні»  

 

 

№ 

п/п 
Навчальний 

заклад 

Напрямки роботи Спільні заходи 

1. СШ №108 - Просвітницька робота Участь у проекті, що фінансується Європейським Союзом  



  та Данською Радою у справах біженців.  

Проведення уроку толерантності «Біженці Африки в Україні». 

 

Співпраця з українською діаспорою 
 

№ 

п/

п 

 

Держава 

 

Громадська організація, навчальний 

заклад української діаспори 

Навчальний заклад району Напрямки співпраці 

1. США Громадська організація  

м. Чікаго 

СЗШ № 92 Обмін культурним та мистецьким досвідом. 

Виставка дитячих малюнків 

3. Молдова школа № 1 с. Окниця (Придністров’я) СШ № 151 Листування 

 

 

Участь у міжнародних проектах 
 

п/п Міжнародний  проект, 

міжнародна програма 

Навчальний заклад, 

який бере участь  у 

міжнародному 

проекті, програмі 

Мета проекту Заходи, щодо реалізації проекту 

1 

 

«Мрії збуваються» 

(соціальний проект  

м. Гамбург, Німеччина) 

СЗШ № 36  

імені С.П. Корольова  

Надання соціальної допомоги 

дітям з категорійних родин 

Соціальне опитування, зустріч з керівниками 

проекту 

2 Дні освіти Стамбула в Києві 

 

Гімназія № 59  

ім. О.М. Бойченка 

Активізація партнерських 

зв’язків 

 з  освітянами Туреччини 

30 березня - 2 квітня 2013 р. Участь директора 

гімназії   

Антоненко Т.С. у  засіданнях; 

01 квітня 2013 р. Прийом  представників делегації 

Туреччини. 

Підписання Угоди про  співпрацю з турецьким 

ліцеєм м. Стамбула (Guner Akin Lisesi (Turkiye-

Istanbul) 

3 ХІ Конференція 

Міжнародного педагогічного 

клубу європейських столиць 

на тему «Досвід та 

перспективи формування 

європейського шкільного 

освітнього простору» 

Гімназія № 59 

ім. О.М. Бойченка 

Активізація партнерських 

зв’язків з  освітянами Молдови 

15-17 травня 2013р. - участь директора гімназії   

Антоненко Т.С. у  засіданнях міжнародного клубу; 

16 травня 2013 р. - прийом генерального директора 

Головного Управління Освіти, Молоді і Спорту міста 

Кишинева (Молдова)   Нагнибеди-Твердохліб Т.І. 

4 Міжнародна виставка Гімназія № 59 Участь у виставці, ознайомлення 25 – 27 лютого 2013 р. - презентація гімназії 



навчальних закладів 

«Сучасна освіта в Україні - 

2013» 

ім. О.М. Бойченка з передовим педагогічним 

досвідом 

5 Другий Міжнародний 

форуму асоційованих міст-

героїв країн СНГ «Пам'ять - 

енергія вічності» 

 

 

 

Гімназія № 59 

ім. О.М. Бойченка 

Розширення міжнародного 

партнерства у сфері освіти. 

1 листопада 2013 року  Участь директора у складі 

делегації освітян м. Києва , що відвідала з офіційним 

візитом м. Мінськ (Республіка Білорусь)  

6 Другий  Міжнародний  

фестиваль-конкурс 

виконавців індійського 

танцю «BoleСudian»  

( м. Харків) 

Гімназія № 59 

ім. О.М. Бойченка 

Розвиток творчих здібностей ІІ місце  - зразковий художній колектив ансамблю 

народного танцю «Усмішка сонця» (20 січня 2013 р.) 

7 Проект «Реформа охорони 

здоров’я та профілактики 

ВІЛ/СНІДу - Футбольний 

компонент» (робоча назва 

«Fair Play - Чесна Гра»), що  

впроваджується Німецьким 

товариством міжнародного 

співробітництва (GIZ) ГмбХ.  

Проект реалізується  спільно 

з Державною службою 

молоді та спорту України в 

рамках Національної 

соціальної ініціативи «Давай 

разом!» 

Гімназія № 59 

 ім. О.М. Бойченка 

Профілактика ВІЛ/СНІД, 

профілактика шкідливих звичок 

Розпочато з вересня 2012 року  

У 2013 році у гімназії відбулися: 

1  спортивний фестиваль «Fair Play - Чесна Гра»; 

Перший гімназійний фестиваль сімейного спорту; 

11 спортивних змагань; 

24 заняття за програмою проекту «Fair Play - Чесна 

Гра». 

8 У рамках Міжнародної 

ініціативи «Let’s do it World»  

Всеукраїнська акція 

«Зробимо Україну чистою - 

2013» 

Гімназія № 59  

ім. О.М. Бойченка 

Прибирання парків, узбіч, доріг, 

скверів. забруднених сміттям 

природних зон 

20 квітня 2013 року - прибирання Лисої гори та 

Лисогірського форту у Голосіївському районі  

м. Києва  

9 «Світ без кордонів» 

(Представництво міжнародної 

молодіжної організації 

AIESEC) 

СЗШ № 92 Вивчення культури та традицій 

країн Бразилії та Турції. 
Лютий 2013 року  - тематичні презентації для учнів 

9-х, 10-х та 11-х класів культури та традиції 

зарубіжних країн та проводення тренінгів щодо  

особливостей публічного мовлення. 



10 Програми з профілактики 

ВІЛ/СНІДу в Україні Мартіна 

Каде (Martin Kade). 

СЗШ №92 Поглиблення знань з питання 

профілактики ВІЛ/СНІДу та 

туберкульозу. 

Спортивні змагання; перегляд відеофільмів; 

перегляд презентацій з профілактики ВІЛ/СНІДу та 

туберкульозу. 

11 ПАШ ЮНЕСКО   

Проекти за темами «Людина 

і довкілля» та «Інші країни 

та культури» 

СЗШ № 165 Популяризація цілей та 

принципів ООН  

Ознайомлення та вивчення культурної спадщини 

ЮНЕСКО в країнах світу; 

участь у регіональних проектах Асоційованих шкіл 

ЮНЕСКО міста Києва «Зелене місто»; «Гостинне 

місто»; 

Участь в рольовій грі ПАШ ЮНЕСКО міста Києва 

«Модель ООН» на базі Києво-Печерського ліцею 

№171 (команда школи представляла країну Ізраїль); 

Участь у конференції учнів ПАШ ЮНЕСКО на тему 

«Водні ресурси. ХХІ століття». 

12 Міжнародний інтерактивний 

учнівський природничий 

конкурс «КОЛОСОК-

осінній» 

Гімназія  

№ 179  

Популяризація та пропедевтика 

природничих наук серед учнів 

Пошук, підтримка талановитих школярів. 

 Популяризація природничих знань.  

 Популяризація математичних знань. 

 Створення банку даних «Обдарована дитина». 

13  Проекти за ініціативи 

Федерального центру 

дитячого та юнацького 

відпочинку  

Зліт лідерів учнівського 

самоврядування (Гамбург); 

Мова-культура-країна 

(Берлін) 

СШ № 220  Орієнтація на навчання 

іноземних мов як засобу 

спілкування; 

розширення знань учнів про 

культуру, освіту, звичаї країн, 

мова яких вивчається; 

оздоровлення та відпочинок 

учнів. 

Листування, участь у міжнародній програмі з обміну 

досвідом діяльності учнівського самоврядування, 

навчання у мовній школі. 

14 Проект «Доторкнись до 

математики» (Гете-Інститут) 

СШ № 220  Розвиток проблемно-

орієнтованого мислення; 

Глибше вивчення математики, 

інформатики та інших 

природничих  і технічних 

дисциплін. 

Інтерактивна екскурсія; 

Подіум на дискусія на тему: «Вивчення математики, 

інформатики, природничих і технічних дисциплін 

іноземними мовами» 

15 Пілотний проект 

«Міжнародні сертифікати з 

німецької мови для 

школярів» Гете-Інституту та 

Міністерства освіти і науки 

України 

СШ № 220  

 

Удосконалення комунікативних 

вмінь з німецької мови 

Участь в іспитах на отримання міжнародних 

сертифікатів Гете-Інституту В2 



16 Міжнародні учнівські 

змагання «Ми рухаємо 

Європу» 

СШ  № 220  Поширення знань про Європу Власний відео проект «Від школи до школи. Схід-

Захід-Схід» 

17 Європейський міжнародний 

парламент – Україна.  

Тема проекту «Цінуй 

Європу». 

СШ  № 269 Залучення молоді до 

обговорення найбільш 

хвилюючих проблем українських 

регіонів та спільних для України 

та Європи тем 

Франкомовний Вікенд – «Молодь веде вперед» 

(7 - 8 грудня 2013р.)  

 

Діяльність євроклубів, осередків дружби 
 

№ 

п/п 

Навчальний 

заклад 

Назва 

євроклубу, 

осередка дружби 

Дата  ПІБ 

відповідальної 

особи 

 

Напрямки роботи 

 

Заплановані заходи  

на 2013-2014 н.р. 

1 СШ № 15 «Співдружність» 2002 Оніщенко М.М. Виховання толерантного ставлення 

до народів інших країн; 

вивчення культурну та історичну 

спадщину інших народів; 

вивчення історії, культури 

Великобританії, Данії; 

ознайомлення з сучасним стилем 

життя молоді цих країн 

Вивчення історії Данії; 

ознайомлення з освітніми 

програмами Данії; 

вивчення культури Данії; 

спілкування через Інтернет. 

2 СЗШ  

№ 36 

«Глобус» 1975 Агєєва О.Б. Формування почуття поваги до 

культурної та історичної спадщини 

інших народів;  

пошукова робота пов’язана з 

навчальними закладами, які носять 

ім’я С. Корольова; листування з 

однолітками м. Лейпцига 

(Німеччина) 

Відновлення стосунків з школами-

партнерами Німеччини, співпраця з 

Посольством 

3 Гімназія № 59 

 ім.  

О. М. Бойченка 

«Осередок 

побратимства» 

1998 Чабан Н.В. Проведення конференцій та 

дебатів на європейські теми. 

Підготовка виставок. 

Святкування Дня Європи. 

Проведення членами євроклубу 

лекцій для учнів гімназії 

Проведення брейн-рингу для учнів 

8-х класів ( січень 2013), 

темтичної виставки до Дня Європи. 

Оформлення інформаційного 

стенду. 

 Участь у фестивалі «Бурштинове 

намисто» (листопад 2013) 

4 СЗШ  № 85 «Співдружність» 2005 Белецька О.В. Участь у міжнародних освітніх Конкурс малюнків на тему: 



проектах. 

 Розвиток молодіжної, дитячої 

дипломатії. 

 Відзначення пам'ятних дат ООН. 

Проведення семінарів, конференцій, 

фестивалів, організація літніх 

таборів. Створення 

експериментальних майданчиків 

для апробації навчальних програм.  

 

“Малюємо Європу”.  

Гра-вистава “Зустріч з 

літературними героями 

європейських казок”. 

Лінгвокраїнознавчий конкурс  “День 

європейських мов”. 

Конкурс-вікторина на основі знань 

учнів з історії та географії ”Країни 

Північної Європи” 

(Швеція, Норвегія,Данія, 

Фінляндія). 

Лінгвокраїнознавчий конкурс  “День 

європейських мов”. 

Конкурс-вікторина на основі знань 

учнів з історії та географії: ”Країни 

Північної Європи” (Швеція, 

Норвегія,Данія, Фінляндія). 

Навчально-дослідницька гра “На 

шляху до Європи”. 

Захист творчих робіт (проектів)“ 

Інтеграція України до Європи» 

«Європейський Союз». 

Участь  у конкурсах на базі 

Університету економіки та права 

“КРОК” “Діалог країн”. 

Зустріч з представниками 

міжнародної організації  People to 

people “Будуємо Європу у себе 

вдома”. 

Участь у заходах українсько-

швейцарського проекту 

“Громадянська освіта”. 

5 СШ № 92 «Всесвіт» 2002 Ємець О.А. Ознайомлення з історією, 

культурою та географією 

європейських країн; 

виховання учнів у дусі спільних 

європейських цінностей,  

встановлення партнерський 

стосунків з європейськими 

Екскурсія до Посольства Польща;  

виставка стіннівок «Європепйські 

країни»; 

гра «Що? Де? Коли?» на 

європейську тематику для учнів 8-10 

класів;  

проведення лекцій представниками 



молодіжними неполітичними 

організаціями. 

 

міжнародної молодіжної організації 

AIESEC для учнів 9-10 класів; 

зустрічі для учнів 8-11 класів із 

працівниками дипломатичних  

представництв; 

проведення тижня ПОЛЬСЬКОЇ 

КУЛЬТУРИ у травні 2014 року.  

 

6 СШ  № 130 Клуб українсько – 

італійської 

дружби 

2013 М.К.Піщалковськ

а 
Міжнародне партнерство в галузі 

освіти та культури, співпраця з 

Італійським інститутом культури в 

Україні 

Організація тижнів італійської 

культури в Києві  

 

7 СШ № 165 Клуб «Крок у 

майбутнє» 

2011 Осташевська О.Л. Співпраця з вищими навчальними 

закладами м. Києва; 

Інтеграція старшокласників у 

середовище ВНЗ; 

Організація шкільних та 

позашкільних заходів спільно з 

представниками ВНЗ; 

Участь у освітніх проектах, 

програмах. 

Київський міжнародний 

університет: 

участь в інтелектуальних іграх для 

учнів: «Mr. KnowAll» (I місце, 

номінація «Мовна винахідливість»); 

«Цікаве країнознавство» (ІІІ місце, 

номінація «Найкраща рекламна 

презентація»); 

організація та проведення занять з 

англійської мови, використовуючи 

МТБ університету; 

участь у педагогічних та 

методичних семінарах для вчителів; 

цикл лекцій-презентацій 

викладачами університету для учнів 

8-11 кл на тему: «Євросоюз: плюси 

та мінуси» 

проведення профорієнтаційної 

роботи. 

Університет економіки та права 

«КРОК»: робота над проектом 

Асоційованих шкіл ЮНЕСКО на 

базі університету «КРОК» «Діалог 

культур». 2012-2013н.р. «Діалог 

культур: країни Європи». 



8 Гімназія  

 № 179  

«Європейська 

родина» 

2011  Хомякова Т.В. Знайомство та листування з 

однолітками Німеччини, Англії, 

Росії. 

Ознайомлення зі звичаями народів 

Європи. 

Ознайомлення з традиціями 

росіян. 

Ознайомлення зі звичаями та 

традиціями Англії. 

 Заходи в рамках проекту «Україна 

– європейська держава» 

Проектна робота «Європа очима 

дітей». 

Традиції європейських народів: 

перегляд та обговорення 

відеофільмів «Різдво в Німеччині», 

«Свято Великодня у Німеччині», 

«Свято Великодня в Англії». 

Фестиваль «Мови країн Європи». 

Виставка фотогазет «Країни Європи 

очима учнів гімназії». 

Свято спорту. Зимова Олімпіада в 

Сочі. 

Участь у випуску щомісячної газети 

учнівського самоврядування. 

Інтернет-спілкування з дітьми інших 

країн. 

Свято книги «Письменники країн 

Європи - дітям». 

9 СШ № 220 «Едельвейс» 2002 Ткач Ю.Б. Виховання толерантного ставлення 

до народів інших країн; вивчення 

культурної та історичної спадщини 

Німеччини; проведення 

краєзнавчої роботи. 

Відзначення Дня мов (вересень); 

проект „Erkennen. Erleben. Leipzig“ 

(жовтень); 

інтелектуальна гра „Der richtiger 

Deutschfreund“ (лютий-березень); 

проект „Die Schulbrücke Europas“ 

(травень); 

відзначення Дня Європи (травень); 

проект „ Deutsch lernen in 

Deutschland“ (серпень). 

10 Ліцей  №  116 «Нове покоління» 2009 Чабан Н. В. Формування почуття поваги до 

культурної та історичної спадщини 

інших народів;  

виховання толерантного ставлення 

до народів інших країн; 

Фестиваль „Різдво в країнах 

Європи”; 

фотовиставка „Столиці 

Європейських країн”; 

вікторина „Що я знаю про Європу?” 

 



11 Ліцей № 227 

імені М.М. 

Громова 

 

«Frends» 2011 Химерик І.І. 

 
Листування з однолітками 

 

Листування з друзями з Канади; 

обмін новорічними вітальними 

листівками з дітьми з Японії» 

http://youtu.be/wTrJbv52YFw; 

конкурс малюнку на асфальті 

«Місце в Європі, де б я хотів 

побувати» (17.05.2013); 

лотерея до Дня Європи «Євро-

фортуна» (16.05.2013); 

виставка стінгазет «Європа очима 

дітей» (18.10.2013). 

12 СШ № 269 «Марпен» 2008  Лактіонова  О.О. Листування з однолітками за 

кордоном; 

інформування (випуск стінгазет, 

шкільних бюлетнів, присвячених 

європейській тематиці); 

організація вечорів, презентацій на 

європейську тематику; 

 підготовка і проведення лекцій на 

європейську тематику для учнів 

школи; 

зв’язок із європейськими 

партнерами. 

 

 

 

Відвідування заходів, організованих 

Французьким інститутом в Україні в 

рамках проекту «Paris як він є» - 

вересень-жовтень; 

перегляд фільмів французькою 

мовою в Будинку кіно в рамках 

проекту «Cine-clab» - вересень-

травень; 

участь у виставці «Освіта за 

кордоном. Якісна освіта у Франції» 

- листопад; 

перегляд фільмів в рамках проекту 

«Вечори французького кіно» - 

листопад; 

участь у Днях Франкофонії в Києві 

– березень; 

участь в заходах «Французької 

весни в Україні» - квітень; 

участь в районному фестивалі 

«Діалог держав: партнерство в 

освіті» - квітень; 

зустріч делегації учнів та вчителів 

коледжу з м. Лє Борд (Франція) – 

квітень. 

 

 

 

 

http://youtu.be/wTrJbv52YFw


 

 

 

 

 


