
        

 

Співробітництво  

 із зарубіжними навчальними закладами 
 

№ Навчальний заклад району Зарубіжний 

навчальний заклад 

(назва навчального закладу 

українською мовою) 

Термін дії Угоди 

про співпрацю 

(з…по…р) 

Напрямки співпраці 

Росія 

1.  СЗШ №25 Загальноосвітня школа       

№ 425 ім. академіка Капіци, 

м. Санкт-Петербург 

2011 р. 

(Безстрокова) 

22.10-25.10.2013- візит учнів школи № 425 до Києва. 

Квітень 2014 – візит учнів школи до  Санкт-Петербургу 

2.  Гімназія № 48 Середня загальноосвітня 

школа № 83 Центральний 

адміністративний округ  

м. Москви 

2007 р. 

(Безстрокова) 

Спільні конференції в системі глобальної мережі Інтернет  

3.  Гімназія №153  

ім. О.С. Пушкіна 

Гімназія 1565 

м. Москва 

2005- 2015 р. Культурний обмін  

4.  Гімназія №153  

ім. О.С. Пушкіна 

Гімназія 1522 

м. Москва 

2005-2015 р. Обмін учнями, участь в олімпіадах, конкурсах, 

конференціях 

5.  Український медичний ліцей 

НМУ імені О.О.Богомольця 

145 експериментальна 

спеціалізована школа РАПН 

м. Пущино  

2007 р. 

(Безстрокова) 

Дистанційне вивчення курсів: 

- біоетика; 

- біофізика. 

6.  Гімназія НПУ ім. 

М.Драгоманова 

Державний бюджетний 

освітній  заклад середня 

загальноосвітня школа  

№ 933 м. Москви  РФ 

 

2011-2016 р. Діалог учнівського самоврядування в он-лайн режимі 

«Майбутнє починається сьогодні. Про модель випускника 

2013-2014 н.р.» (листопад 2013 р.). 

До 200-річчя від Дня народження Т.Шевченка (підготовка 

до творчого вечора в он-лайн режимі, підготовчий етап до 

видання спільної збірки учнівських творів про 

Т.Шевченка) (жовтень-грудень 2013 р.) 

7.  СШ № 57 з поглибленим 

вивченням англійської мови 

Московська державна 

школа № 57 

2002 -  2017 р. Відвідування музею творчості Т.Г. Шевченка з нагоди 

200-річчя від дня народження письменника. 

( Учасники: учні СЗШ № 70, учні Московської державної  

школа № 57) - листопад 2013р. 

Прогулянка визначними місцями Києва за програмою 

«Сторінками історії міста» (листопад 2013р.) 



Норвегія 

8.  СШ № 97 ім. О.Теліги Лей скул 

 

2009 р.  

(Безстрокова) 

Інтернет-конференція старшокласників «Друга світова 

війна в долях наших країн і родин» (до 70-річчя 

визволення м. Києва від німецько-фашистських 

загарбників) 

Нідерланди 

9.  СШ № 57 з поглибленим 

вивченням англійської мови 

Кордеріус Коледж 

 

2009 – 2015 р. Планується візит голландських учнів до Києва в травні(5-

13) 2014 року, відвідування коледжу в червні 2014 р.  

українськими школярами. 

Знайомство з системою освіти, відвідування уроків, 

історичних місць. 

10.  СШ № 41 Королівська школа-гімназія  

м. Апельдоорн 

Нідерланди 

5 червня 2014 р. 15 жовтень 2013р. - візит делегації учнів та вчителів з м. 

Апельдорну до СШ № 41 

Грудень 2013р. - поїдка групи учнів та вчителів СШ № 41 

до м. Апельдоорн 

Грузія 

11.  СШ № 102 СЗШ № 2 Абхазької 

автономної республіки,  

м. Тбілісі 

2009- 2014 р. Культурний обмін молоддю 

12.  СШ № 102 Тбіліська публічна школа  

№ 41 ім. М. Грушевського 

м. Тбілісі 

 

 2011 р. 

(Безстрокова) 

14-16 жовтня  2013 року – участь адміністрації школи в 

конференції  по організації та проведенню заходів в 

рамках програми «Школа в природі».. 

З кінця грудня 2013 року  - проведення оздоровлення 

учнів  школи на зимовому гірськолижному курорті 

Смоковець. Зустріч з учнівським та педагогічним 

колективом лінгвістичної гімназії м. Попрад, відвідання  

занять, ознайомились із досвідом роботи, спільні 

оздоровчі та спортивні заходи.   

13.  Ліцей «Універсум» Тбіліська публічна школа  

№ 41 ім. М. Грушевського, 

м. Тбілісі Грузія 

2012-2015 р. Проведення он-лайн конференції між педагогічними 

колективами «Навчальний заклад нового зразка – 

перспективи розвитку» (листопад 2013 р.); 

Проведення інтелектуального он-лайн турніру «Поліглот» 

з англійської мови (листопад 2013 р.) 

Чехія 

14.  СШ № 106 Школа з поглибленим 

вивченням англійської мови 

ім. Франчески  

Племенкової,  

2009 – 2015 р. Переписка в рамках програми E-Twinning в Інтернет 

мережі, інтерактивне спілкування в системі Skype між 

учнями 6-8 класів та вчителями. Обмін делегаціями  



м. Прага 

15.  Ліцей № 38 Гімназія Д.Сейферта,  

м. Прага, 

2008 р. 

(Безстрокова) 

Щорічно кожний навчальний заклад бере участь у 1-3 

міжнародних тижнях з означених тем у складі: 1 вчитель 

– фахівець теми + 5 учнів, які обираються учнівською 

радою та затверджуються радою з міжнародної діяльності 

навчального закладу.  

16.  Гімназія НПУ  

ім. М.Драгоманова 

Перша Словенська гімназія 

Чеська республіка, м. Прага  

2013 р 

(Безстрокова) 

Новорічна зустріч з партнерами в Празі (грудень-січень 

2013). 

До 200-річчя від Дня народження Т.Шевченка (підготовка 

до творчого вечора в он-лайн режимі, підготовчий етап до 

видання спільної збірки учнівських творів про 

Т.Шевченка) (жовтень-грудень 2013 р.) 

17.  Гімназія НПУ  

ім. М.Драгоманова 

Польська гімназія   

імені св. Станіслава Костюкі 

в м. Єднорожець 

2014 р. 

(Безстрокова) 

Знайомство з традиціями європейських культур, 

формування власного розуміння екологічних проблем 

планети, поширення дружніх стосунків, виховання 

національної гідності, удосконалення знання іноземних 

мов 

Словаччина 

18.  Технічний ліцей Гімназія ім. Т. Шевченка  

м. Прешув 

hvati@stoneline.sk 

8 10 421 517 76 31 04 

2006 р. 

(Безстрокова) 

Культурний обмін молоддю 

Німеччина 

19.  СШ №  53 з поглибленим 

вивченням німецької мови 

Міська школа ім. Віллі 

Брандта м. Мюнхен 

 

1999-2015 р. Мовне стажування українських школярів; спільні 

проекти; обмін учнями та вчителями 

 

20.  СШ №  53 з поглибленим 

вивченням німецької мови 

Європейська школа, 

м. Вупперталь 

 

2008 р. 

(Безстрокова) 

14.11-20.11.13 поїздка українських школярів та вчителів у 

Вупперталь, Німеччина. Знайомство з культурою та 

історією таких міст, як Кьольн, Дюссельдорф, Золінген.  

21.  СШ № 57 з поглибленим 

вивченням англійської мови 

Гімназія Теодора Хойса 2011 -2014 р. Відвідування гімназії в червні 2013р. українськими  

школярами. 

Планується відвідування школи 57 німецькими 

школярами 9-14 травня 2014р. 

22.  Ліцей бізнесу Економічна школа 

 ім. Р.Боша у м .Мюнхен  

2009 р. 

(Безстрокова) 

Культурний обмін школярами 

23.  СЗШ № 25 Гімназія Таненберг, м. 

Гревесмюлен 

2012 р. 

(Безстрокова) 

16.09-23.09.2013р - візит учнів гімназії Таненберг до 

Києва. 

Березень 2014р – візит учнів до Німеччини 



24.  СШ № 155 Гімназія ім. Фрідріха 

Еберта, м.Бонн 

Щорічно 

 

Учнівський обмін, спільні презентації 

Польща 

25.  СШ №  53 з поглибленим 

вивченням німецької мови 

Ліцей ім. Зембжицьких  

м. Познань 

2013р. 

(Безстрокова) 

Жовтень (17.10-23.10.13) поїздка учнів школи  в Познань. 

Знайомство з побутом польських школярів з ліцеєм, 

містом, спільні круглі столи, дискусія. 

26.  Гімназія № 48 12-ий загальноосвітній 

ліцей ім. Марії 

Склодовської-Кюрі   

м. Познань 

1999 р. 

(Безстрокова) 

Обмін делегаціями учнів та вчителів  (грудень 2013) 

 

27.  Гімназія № 48 Гімназія  № 130 

інтеграційного напрямку 

 

1999 р. 

(Безстрокова) 

Проведення спільних психологічних тренінгів для учнів 

закладів-партнерів; (гімназія №48 м.Києва - Гімназія 

№130 інтеграційного розвитку м.Варшави) (листопад 

2013) 

28.  Гімназія № 48 Економічний університет м. 

Краків  

1999 р.  

(Безстрокова) 

Стажування учнів та вчителів гімназії в міжнародних 

мовних центрах (протягом року) 

29.  Гімназія №153 

ім. О.С. Пушкіна 

Калішський ліцей 2006-2015 р. Обмін учнями, участь в олімпіадах, конкурсах, 

конференціях 

30.  Технічний ліцей Комплекс шкіл м. Кробія  2013 р. 

(Безстрокова) 

Культурний обмін молоддю 

31.  Ліцей політики, економіки, 

права та іноземних мов 

Загальноосвітній ліцей  

ім. Владислава IV 

 м. Варшава 

 

 

2009 р.  

(Безстрокова) 

ІІІ – я Міжнародна молодіжна науково–практична 

конференція «Україна – Польща: сучасні орієнтири 

формування особистості»  (26.10.2013 р.). Україно – 

польський круглий стіл «Роль соціумних  та сімейних 

чинників на вибір майбутньої професії учнями 

випускних класів (28.10 2013 р.). Вуличні акції: «Роби 

місто чистіше,починаючи із себе», «Обміняйте сигарету 

на цукерку» (26.10.2013 р.). Екскурсія до міста Чернівці 

(27.10.2013 р.), екскурсії до музеїв міста Києва ( 25 – 

29.10.2013) 

32.  СШ №  24 Ліцейно-гімназичний 

комплекс шкіл, м. Гловно  

2011-2016 р. Обмін педагогічними технологіями, методичними 

розробками, залучення спеціалістів та учнів до організації 

і проведення науково-практичних педагогічних та 

учнівських конференцій, культурно-виховних програм. 

Обмін педагогічними технологіями, методичними 

розробками, залучення спеціалістів та учнів до організації 

і проведення науково-практичних педагогічних та 

учнівських конференцій, культурно-виховних програм. 

33.  СШ №  24 Комплекс Загальноосвітніх 

Шкіл  № 8  м. Лодзь  

2011- 2016 р. 

 



34.  Київський ліцей бізнесу Гімназія ім. С.Стачека, 

м. Пореба  

2007 - 2014 р. Культурно-освітній, оздоровчий 

Великобританія  

35.  СШ  № 82 ім. Т.Г.Шевченка Пул школа та Духовний 

коледж Корнуолла  

 

2005 -2015 р. Організована методична допомога вчителям та 

вихователям спеціалізованої школи №82, листування 

учнів та обмін досвідом роботи педагогів обох країн 

Туреччина 

36.  ШДС «Кияночка» Школа - дитячий  садок,  

м. Стамбул  

 

  2006- 2014 р. Налагодження дружніх зв’язків між педагогічними 

колективами України та Туреччини; обмін досвідом щодо 

напрацьованих навчальних матеріалів; обмін 

інформацією; проведення спільних навчально-виховних 

заходів для дошкільників і молодших  школярів 

37.  ШДС «Кобзарик»  Дошкільний навчальний 

заклад, м. Стамбул 

2009- 2014 р. Встановлення прямих контактів між навчальними 

закладами 

Вивчення специфіки двох освітніх систем.. Обмін 

досвідом роботи в галузі передових педагогічних 

технологій. 

 Обмін педагогами з метою здійснення культурних 

зв’язків, підвищення педагогічної кваліфікації, 

стажування педагогічних кадрів. 

Обмін навчально-методичною літературою. 

Проведення міжнародних семінарів, практикумів, участь 

у спільних освітніх проектах. 

38.   СШ  №73 Початкова школа 

ім.Ісмаїл Турман 

м. Стамбула 

2001 р. 

(Безстрокова) 

Прийом турецької делегації в СШ № 73 (30.11.2013-

03.12.2013) 

Поїздка вчителів, учнів та батьків СШ №73 в школу імені 

Ісмаіл Тарман (08.04.2014-11.04.2014) 

39.  Гімназія № 172 «Нивки» Школа Ниме Туллах 

Махруки ил койретим 

району Бешикташ  

м. Стамбул 

2012  – 2017 р. Обмін делегаціями вчителів та учнів, листування через 

Інтернет 

40.  Гімназія № 172 «Нивки» Англійська спеціалізована 

школа району Бешикташ 

м.Стамбул  

2000 р. 

(Безстрокова) 

Обмін делегаціями вчителів та учнів, листування через 

Інтернет 

41.  Ліцей «Універсум» ISOV-DINCKO Anadolu 

Teknik Lisesi Mudur Istanbul  

 

 

2008  –2013р. Відвідування ліцею в м. Стамбул делегацією педагогів 

ліцею (грудень 2013 р.); 

Проведення он-лайн конференції «Партнерство України і 

Туреччини – перспективи і здобутки» (грудень 2013 р.) 



42.  СШ № 106 Німецький ліцей 

м. Стамбул 

 

2009 - 2013 р. Відеообмін та переписка учнів 8-9 класів. 

Обмін навчально-методичними матеріалами по вивченню 

англійської мови (протягом року). 

Проведення тематичного вечора по темі: «Роксолана в 

історії Туреччини» (квітень 2013) 

43.  СШ  № 139 Школа ім. Лютфі Баната 

району Бешикташ 

м. Стамбул 

2012 - 2017 р. 

 

Обговорення етапів реалізації спільного проекту 

«Обдарована дитина». 

Організація та проведення спільної екскурсії «Шляхами 

творчості Т.Г. Шевченка». 

Організація та проведення змагань з волейболу та 

футболу 

44.  Київський ліцей бізнесу Економічна школа ім. 

Роберта Боша м. Мюнхен  

2008 - 2015 р. Культурно-освітній обмін 

Франція 

45.  СШ № 49 Колеж Жан Зе 

М. Сотвіль ле Руан 

 

30.11.1990 р. 

по 30.11.2015 р. 

(поновлюється 

кожні 5 років) 

Стажування в лінгвістичній школі протягом 2-ох тижнів 

з24.03.13р.по 06.04.13р..з 23.06.13р. по 06.07.13р.  для 

учнів та вчителів, з 26.10 по10.11 20013 р. Мовне 

стажування в Науково-технічному центрі «Ля Вілєт» і 

протягом тижня з20.07.13 по 27.07.13 р. з24.10.20013р.по 

05.11.2013р. 
Лінгвістична школа «Азур-

Лінгва»  м. Ніцца 

 

2007-2015 р. 

Науково-технічний центр 

«Ля Вілєт» Париж 

2007 -2015 р. 

 

Вірменія 

46.  СШ № 135 СШ № 122 ім. О.Блока, 

Єреван 

 

2008 р. 

(Безстрокова) 

    . 

 

 

Обмін передовим педагогічним досвідом. 

Обмін учбово-методичними матеріалами. 

Обмін делегаціями вчителів та учнів. 

Проведення днів українських та вірменських культур. 

Проведення виставок і обмін виставковими матеріалами. 

Обмін інформацією з використанням інформаційних 

технологій, а також листування між учнями. 

Білорусь 

47.  СШ № 41 Гімназія № 12, м. Мінськ 2005-2015 р. Спільний аналіз та апробація  програм, методик та  

технологій навчання та виховання учнів. 

Участь у спільних проектах. 

 Обмін делегаціями вчителів та учнів 

48.  Гімназія №153 Гімназія №1  2004 р. Обмін учнями, участь в олімпіадах, конкурсах, 



ім. О.С. Пушкіна ім. Ф. Скорини, 

м. Мінськ 

(Безстрокова) конференціях 

Японія 

49.  СШ № 91 Приватний навчальний 

заклад для дітей з 

особливими вадами (в 

рамках роботи з 

благодійним фондом «Зірки 

миру»), м. Маясакі 

2003 р. 

(Безстрокова) 

Відвідування навчального закладу у складі делегації 

спільно з благодійним фондом «Надія» 

(Голова батьківського комітету школи та представник 

учнівського самоврядування., 21.11.13-01.12.13) 

Листування (впродовж року) 

Ізраїль 

50.  СШ  № 135 Скул  ОРТ Мегадім 

 

 2004 р. 

(Безстрокова) 

Обмін інформацією, листування 

США 

51.  Гімназія № 172 «Нивки» Середня школа м. Роктон, 

штат Іллінойс 

 

2000 р.  

(Безстрокова) 

Листування. 

Спілкування через Інтернет. 

 Приїзд на Україну на канікули з батьками 

52.  Технічний ліцей Комплекс шкіл 

м. Лос Анжелес, Каліфорнія  

2010 р.- 2015 р. Обмін делегаціями педагогів та учнів 

53.  СШ № 135 Вотсонвіль Рідінг Центр оф 

Камо (США) 

З травня 2004 р. 

(Безстрокова) 

Обмін інформацією, листування 

Швейцарія 

54.  СЗШ №25 Гімназія ім.Крістофера 

Полхема (м.Вісбі, Швеція) 

2011-2015 рр. 17.10-19.10.2013- зустріч вчителів та учнів у Києві для 

збору матеріалу та обміну інформацією у рамках роботи 

над проектом «Збереження різноманіття видів» 

Данія 

55.  Ліцей № 38 ім. В. Молчанова Гімназія Свендборг, 

Свендборг,  Данія 

До 2015   року 

 

Обмін учнями, участь в олімпіадах, конкурсах, 

конференціях 

Греція 

56.  Ліцей № 38 ім. В. Молчанова Афіни, Морайтіс школа, 

Греція 

До 2015   року 

 

Обмін учнями, участь в олімпіадах, конкурсах, 

конференціях 

Голландія 

57.  Ліцей № 38 ім. В. Молчанова Хілверсум, Гементелік 

гімназія, Голландія 

До 2015   року 

 

Обмін учнями, участь в олімпіадах, конкурсах, 

конференціях 

Румунія 

58.  Ліцей № 38 ім. В. Молчанова Бухарест,  Національний 

коледж lulia Hasdeu, 

Румунія  

До 2015   року 

 

Щорічно кожний навчальний заклад бере участь у 1-3 

міжнародних тижнях з означених тем у складі: 1 вчитель 

– фахівець теми + 5 учнів, які обираються учнівською 

радою та затверджуються радою з міжнародної діяльності 



навчального закладу.  

Великобританія 

59.  СШ № 82 Духовний коледж Чоч Роуд 

Пул Редрас Корноулл TR 15 

3PZ, Англія 

 2008 – 2015 р. Листування учнів, спілкування через Інтернет,обмін 

досвідом роботи педагогів обох країн через Інтернет, 

методична допомога, обмін делегаціями  

60.  СШ № 82 Пул школа, Англія 

 

 2007 – 2015 р. Обмін досвідом роботи вчителів через Інтернет, 

методична допомога; спілкування учнів через Інтернет 

61.  СШ № 106 Школа святої Єлени (школа 

для дівчаток)  

Англія.  Місто Вотфорд,  

 2013-2015 р. Пілотні програми, обмін відеоматеріалами 

Мальта 

62.  СШ № 155  Школа святого Еліаса, 

Мальта 

Щорічно Білінгвальне навчання (біологія, хімія) 

Канада 

63.  СШ № 155 Середня школа Сіслер, 

Вінніпег, Канада 

Щорічно Пілотні програми, обмін відеоматеріалами 

Естонія 

64.  Гімназія НПУ ім. 

 М. Драгоманова 

Ласнамяеська гімназія 

Естонія, м.Таллін 

2003 р. 

(Безстрокова) 

Поглиблення вивчення іноземних мов, знайомство з 

країною, з її культурою, традиціями та способом життя. 

Євроінтеграція та обмін досвідом в цій галузі. 

 

Співпраця з міжнародними громадськими організаціями 

№   

п/ п 

Навчальний 

заклад 

Держава Назва міжнародної 

організації  

Контактна інформація 

про організацію 

Спільні заходи 

1.  Ліцей №38 ім. 

В.М.Молчанова 

Російська 

Федерація 

 

«Мала Академія 

Мистецтв», «Школа 

Володимира Лубенка» 

vladimir@lubenko.ru 

+38 066 205 47 70  

Оксьон Валентина Іванівна 

Участь в теоретичній конференції 

та майстер-класах, відвідування 

виставки, присвячених 15-річчю 

співпраці в Україні в виставковому 

залі Російського центру науки та 

культури в Києві 

2.  СЗШ№169 

 

 

 

 

 

Канада Міжнародна громадська 

організація «Mission 

Partners Іnternational»  

4-318 Neptune Cres, London 

ON N6M 1A1 

 

Phone:519-452-3555; Fax: 

519-452-7433; Toll-Free: 1-

877-551-5525 

Проект «Пізнаємо світ» - зустріч у 

школі, екскурсія англійською 

мовою у шкільному музеї 

народознавства, концерт для 

гостей, уроки англійської мови. 

(вересень 2013 р.) 

mailto:vladimir@lubenko.ru


 

 

 

 

  

bobastop@dccnet.com, 

 

Зустріч старшокласників з 

канадськими однолітками - спільні 

екскурсії по Києву, години 

спілкування.(травень 2014 р.) 

3.  СШ № 41 Республіка 

Польща 

Школа-ліцей 

 ім. Т.Г.Шевченка 

Директор – Андрій Дрозд,  

м. Білий Бір, вул. 

Жимієрскієго, 27 

zs2bb@op.pl 

(+48 94) 373 90 26 

Міжнародна конференція  

21-23.11.2013  

 

Обмін вчителями 2013-2014 рр. 

 

Допомога з підручниками та 

художньою літературою 

 

Міжнародний семінар 12.09.2014р. 

 

Комплекс Загальноосві-

тніх Шкіл № 2 ім. 

Маркіяна Шашкевича 

Директор (магістр) – Петро 

Піпка,  

м. Перемишль, вул. 

Смолки, 10 

zso2@um.przemysl.pl  

(+4816) 678 53 47 

Комплекс 

Загальноосвітніх Шкіл 

№ 4  

Директор – Анна 

Гаврильчак-Маланчак 

м. Лігниці,  

zso4legnica@op.pl 

(+4876) 723 31 06 

Комплекс шкіл з 

українською мовою 

навчання ім. Лесі 

Українки  

Директор – Любомира Тхір  

м. Бартошиці,  

вул. Лісна, 1 

zespolszkolzujm8@wp.pl  

(+4889) 762 18 30 

4.  СШ № 53 Україна Посольство Німеччини в 

Україні 

01901, Київ,  

вул.Богдана 

Хмельницького, 25 

 

kanzlei@german-

embassy.kiev.ua 

Зустрічі з представниками 

посольства. Участь представників 

посольства на екзаменах DSD в 

якості спостерігачів. (03.10.2013) 

прийом у посольстві Німеччини у 

зв’язку з національним святом 

Німеччини «Днем об’єднання» 

5.  СШ № 82 Україна «AIESEC» - міжнародна 

неполітична, 

неприбуткова молодіжна 

освітня організація  

03068, м. Київ 

пр. Перемоги, 54/1,  

офіс 250. 

 Участь в міжнародному проекті 

«Green Rush” (протягом року). 

Участь в міжнародному проекті 

«Світ без кордонів» (протягом 

року). 

 

mailto:zs2bb@op.pl
mailto:zso2@um.przemysl.pl
mailto:zso4legnica@op.pl
mailto:zespolszkolzujm8@wp.pl
mailto:kanzlei@german-embassy.kiev.ua
mailto:kanzlei@german-embassy.kiev.ua


office.kyiv@aiesec.net  

6.  СШ № 91 Японія Благодійний фонд 

«Зірки миру» (неурядова 

добровільна організація)   

Peace Stars 202 Sun 

House Takano 5-4-38 

Jinqu - Mae 

Syibuya - ku. Tokyo. 

Japan 

Tel. 813-57774-0426 

Faks. 813-3797-0720 

Mail. Peacestarsjapan 

@eaqle.ocn.jp 

Відвідування навчального закладу 

у складі делегації спільно з 

благодійним фондом «Надія». 

Листування. 

(протягом року) 

7.  СШ № 91  Благодійний фонд «Ліга 

Меценатів Гуманного 

Дитинства», 

 

Президент ЛМГД- 

КАЙДАН  

 Олена     

e-mail:    

liga.mecenat.kids@gmail.com       

art.help.kids@gmail.com    

info: + 38  – 063 – 572 – 32 – 

17,    

 360 – 71 – 47   

www.ligahelpkids.at.ua   

Участь у соціо-культурному 

Фестивалі «Українські дні 

гуманного дитинства» та 

Всеукраїнському творчому 

конкурсі «Справжні емоції» у 

Національному Заповіднику «Софія 

Київська»( жовтень 2013р. –

травень 2014р.) 

Майстер класи гуртка 

образотворчого мистецтва 

«Мальви» СШ № 91 з пісочної  

Анімації в рамках проведення ІІІ 

туру  Всеукраїнського творчого 

конкурсу «Справжні емоції» свята 

«Великодня» в СШ№ 91»(  квітень 

2014року) 

Участь у щорічному фестивалі 

шоколаду ( квітень – травень 

2014р.) 

Постійно діючі благодійні аукціони 

дитячих робіт з подальшим 

перераховуванням коштів на 

рахунки дитячих будинків 

8.  СШ № 102 Грузія Тбіліська публічна 

школа № 41 ім. М. 

Грушевського ( в школі 

навчаються переважно 

діти українців, які 

0179, м. Тбілісі, 

вул.. Абашидзе 15 

 Відвідування заходів в рамках ІУ 

фестиваля грузинської культури в 

Києві та ІХ фестиваля нового 

грузинського кіно ( листопад – 

грудень 2013 року, делегація 

mailto:office.kyiv@aiesec.net
mailto:liga.mecenat.kids@gmail.com
mailto:art.help.kids@gmail.com
http://www.ligahelpkids.at.ua/


працюють в Тбілісі). тбіліської школи бере участь у 

заходах). Фестивалі проводяться 

щорічно.   

Зв»язок через мережу Internet. 

Взаємовідвідування наших 

навчальних закладів ( за наявності 

коштів). 

9.  СШ № 106 Україна K.I.S. – Kyiv Int’l School 

Міжнародна школа при 

посольстві США 

М. Київ,  

провулок Святошинський, 4 

Практичні семінари для вчителів в 

рамках K.I.S.->Ukraine (за 

домовленістю). 

Майстер-класи вчтителів KIS для 

учнів та вчителів США №106 (за 

домовленістю). 

Спільне проведення дитячих свят: 

Halloween (жовтень), X-mas 

(грудень), Easter (березень), St. 

Valentine’s Day (лютий).  

Турнір знавців англійської мови, 

історії, географії, англомовних 

країн (лютий). 

10.  Гімназія НПУ ім. 

М. Драгоманова 

Угорщина  Товариство української 

культури в Угорщині 

1065, Будапешт, 

Вхід 3  

Paulai E.U. 

1.Проект «Родина Драгоманових в 

історії України» (конференція, 

обмін досвідом) 

2.Волонтерська акція гімназичного 

самоврядування «Під покровом 

роду Драгоманових-Косачів» 

11.  Ліцей політики Україна Польський інститут у 

Києві (представництво 

Міністерства 

закордонних справ 

Республіки Польщі)  

Київ, Україна  

 вул. 

Б. Хмельницького,  

29/2   оф. 17 

т. ( 044)  288 03 04 

 

Участь в культурологічних та 

просвітницьких заходах    

(музичних фестах, зустрічах з 

видатними поляками, мистецьких 

виставках) (протягом року);  

 

Спільна україно-польська участь у 

соціально-культурній акції «Діти – 

дітям» (протягом року). 

12.   Україна Незалежна громадська 

організація 

«Європейський вибір» 

Юридична адреса – 

 м. Кременчук, квартал 101, 

б.10-а, офіс 52.  

 Тиждень європейського 

культурного надбання в Україні 

«Балтика – вікно у європейську 



Місце знаходження: 

 м. Київ, вул..Хрещатик,  

10-б. 

Тел. 096-951-02-38      

O.Zhyvotovsryy@gmail.com 

 

культуру та освіту»  

(07 – 13.10.2013 р.) 

 Дні спільної  історії України та 

Литви у минулому, сьогоденні та 

 майбутньому наших країн та 

відносин: «Литва-Україна: шлях до 

демократії»  

(24-28.11.2013 р.) 

 

13.  Україна Міжнародний центр 

координації 

волонтерських ініціатив 

«Я хочу жити в якісному 

світі», 

м. Київ. 

 (097)616 – 07-70 

(093) 624-89-84 

Данилова О. Є 

Oksana.Danilova@gmail.com 

Участь у міжнародних форумах  та 

круглих столах споживачів  

(протягом року) 

14.  Ліцей 

«Універсум» 

Україна Польсько-українська 

громадська організація 

«Фундація Польсько-

української співпраці 

ПАУСІ» 

04070, Київ, вул. Іллінська, 

18, оф. 1  

Електронна адреса: 
pauci@pauci.kiev.ua 

Веб-сайт: www.pauci.org 

Он-лайн конференція з історії 

України та Польщі. (жовтень 

2013р.) 

Пошук  інформації про внесок 

польських (українських) громадян, 

які водночас є синами і доньками 

української (польської) землі, у 

формування світової культурної 

спадщини. 

Презентація веб-сторінок про цих 

відомих особистостей України та 

Польщі (жотень 2013 р.) 

15.  Ліцей 

«Універсум» 

 «AIESEC» - міжнародна 

неполітична, 

неприбуткова молодіжна 

освітня організація  

03068, м. Київ 

пр. Перемоги, 54/1,  

офіс 250. 

office.kyiv@aiesec.net 

 

1. Мовна практика і 

вдосконалення англійської мови в 

процесі спілкування з 

англомовними студентами. 

(протягом року) 

2. Проведення для учнів 10-11 кл. 

іноземними студентами семінарів з 

метою розвитку лідерських якостей 

у рамках освітнього проекту «СВІТ 

БЕЗ КОРДОНІВ» (листопад-

грудень 2013 р.) 

 

mailto:pauci@pauci.kiev.ua
http://www.pauci.org/
mailto:office.kyiv@aiesec.net


Співпраця з українською діаспорою 

 

Участь у міжнародних проектах та програмах 

№ 

з/п 

Міжнародний 

проект, міжнародна 

програма 

Навчальний заклад, 

який бере участь у 

міжнародному 

проекті, програмі 

Мета проекту, програми Заходи, щодо реалізації проекту, 

програми, заплановані на 2013 

рік 

№ 

п/п 

Навчальний 

заклад району 

Держава Громадська організація, навчальний заклад 

української діаспори 

Напрямки співпраці. Заходи заплановані на 

2013 

 

1 СШ № 97 ім. 

 О. Теліги 

Чехія Ярослав Пєшек, журналіст, доктор суспільних 

наук 

Музейно-пошукова робота з питань життя і 

діяльності О.Теліги в Чехії. Зустріч членів 

гуртка екскурсоводів з Я.Пєшеком. По 

можливості відвідування місць, пов’язаних з 

життям О.Теліги в Чехії (березень 2013 р.) 

2 СШ № 106 Канада Українська школа «Торонто» Переписка, обмін матеріалами з країнознавства 

про життя в Україні, Канаді, історичний та 

культурний спадок в рамках міжнародного 

конгресу українців «Українська діаспора» 

3 СЗШ № 169 Росія Республіка Комі м.Печора (українське товариство 

“Україна”) – голова - Попкова Леоніда Гвідонівна 

Приїзд голови українського товариства 

“Україна” м. Печора до Києва – зустріч у 

школі (листопад-грудень) 

4 Гімназія № 172 

«Нивки» 

Литва Недільна українська школа українського 

культурно-просвітницького центру «Родина» 

Листування через Інтернет. 

Обмін педагогічним досвітом (методичні 

матеріали,розробки) 

5 Гімназія  

НПУ імені 

М.П.Драгомано 

Угорщина Товариство української культури в Угорщині Культурний, лінгвістичний освітній обмін між 

громадою та країною, зустрічі  та листування з 

онучкою Михайла Драгоманова Наталією 

Світозарівною Бартай-Драгомановою. Надання 

методичної допомоги, знайомство із життям 

українців в Угорщині. 

6.  СШ № 41 Польща Українські школи РП 22-24 листопада 2013 міжнародна наукова 

конференція АКШУ 



1.  Наукова учнівська 

конференція в ліцеї 

№1502 м. Москви 

Ліцей № 38 ім.  

В. Молчанова 

Культурне та наукове співробітництво Науковий тиждень «Європа у 2050 

році. Нова школа, Нові технології». 

Листопад 2013 року, м. Вантаа,  

Фінляндія.  

 Історичний тиждень -  

Листопад 2013 року, Афіни. Греція.  

2.  eTwinning (проект під 

егідою Міністерства 

освіти і науки 

України): 

“Рецепти для дітей” 

 

Гімназія № 48 eTwinning – це ініціатива Європейської комісії, 

спрямована на розвиток співпраці європейських 

шкіл за допомогою інформаційних і 

комунікаційних технологій шляхом надання 

необхідних інструментів. Учителі та школярі, 

зареєстровані в мережі eTwinning, отримують 

можливість реалізації спільних проектів з 

європейськими школами.. 

Проект «Рецепти для дітей» 

Основною метою цього проекту є навчання 

дітей і підлітків здоровому харчуванню та 

здоровому способу життя. Творці проекту 

хотіли б представити різні види рецептів 

(корисні, дитячі, некорисні, вегетаріанські та 

стародавні) з різних країн, не тільки з Європи. 

Таким чином учасники проекту  дізнаються 

більше про європейські та азіатські країни 

Щоденні зібрання на великих 

перервах обговорення та запис 

рецептів до обраних страв 

(протягом проекту) 

Зустрічі та приготування страв за 

обраними рецептами в домашніх 

умовах на кухнях учасників проекту 

(протягом проекту) 

Створення мультимедійних 

презентацій, відео та фото звітів 

(протягом проекту) 

Проведення опитування (вересень 

2013) 

3.  Програма обміну 

майбутніх лідерів 

(FLEX) 

Гімназія № 48 Надання школярам стипендії та навчання в 

американській школі протягом одного 

академічного року і проживання в 

американській родині. 

 

Проведення І етапу тестування 

(листопад 2013). 

 

4.  Проект білінгвальної 

освіти 

СШ№49 Введення курсу білінгвальних предметів в 

школі, співпраця з іншими школами в мережі 

білінгвальних середніх навчальних заходів, 

проведення всеукраїнських та міжнародних 

семінарів з питань білінгвальної освіти, фахове 

стажування вчителів у місті Тур. 

Міжнародний семінар з 

білінгвальної освіти у м. Севр з 

5.10.20013р.по12.10.2013р.(Франці) 

 

5.  Міжнародна програма 

з підготовки учнів до  

екзамену з німецької  

мови та отримання 

СШ №  53 Підготовка учнів до екзамену на отримання 

німецького мовного диплому, який підтверджує 

той рівень знань з нім. мови, який необхідний 

для навчання в німецьких навчальних закладах 

Семінари для вчителів, організовані 

носіями мови,  факультативні 

заняття з німецької мови, літній 

інтенсивний курс для учнів 10-х 



німецького  мовного 

диплому 

(Sprachdiplom) 

центрального відділу 

у справах шкільної 

освіти за кордоном 

(ZFA - Кельн, 

Німеччина) 

класів, курси підвищення 

кваліфікації в Німеччині, практична 

робота, (03.12.2013) участь в 

екзамені з німецької мови на 

отримання німецьких мовних 

дипломів (учні 11-го класу) 

6.  Міжнародний проект 

«Молодь веде дебати» 

(Jugend debattiert) 

інституту Гете, фонду 

«Спогади та 

майбутнє», а також 

благодійного фонду 

Герті, Німеччина 

СШ №  53 Навчити молодь вільно вести дебати на 

соціальні та соціально-політичні теми в умовах 

демократії (дебати проводяться німецькою 

мовою) 

Тренувальні семінари для вчителів 

та учнів, пробні дебати в школі, а в 

подальшому тренувальні семінари  

в інституті Гете і дебати (травень) 

7.  Проект асоціативних 

шкіл ЮНЕСКО 

(ПАШ ЮНЕСКО) 

«Вода – це життя» 

СШ № 61 Екологічна освіта підростаючого покоління Проаналізувати, як вода з бюветів 

мікрорайону СШ 61 впливає на 

ргонізм людини; хто постійно 

вживає воду з даних бюветів; 

дотримуватись правил 

економічного використання води 

вдома (27.12.2013) 

8.  Проект асоціативних 

шкіл ЮНЕСКО 

(ПАШ ЮНЕСКО)  

«Відеоролик на 

роликах» 

СШ № 61 Реалізації програми «Здоровий спосіб життя 

молоді мікрорайону» 

Соціальне дослідження «Як 

проводять вільний час підлітки та 

молодь».  

9.  Програма обміну 

майбутніх лідерів 

(FLEX) 

СЗШ № 70 

 

Зрозуміти американську культуру та 

познайомити американців з культурою своєї 

країни. 

Вивчити та зрозуміти основи американського 

суспільства. 

Навчатися в американській школі протягом 

одного академічного року. 

9.11.2013 - участь в одному з 

відбіркових етапів програми. 

10.  Міжнародний проект 

асоційованих шкіл 

ЮНЕСКО  

СШ № 82 

 

 

Забезпечення глибоких знань у галузі прав 

людини, демократії, міжкультурних зв’язків  та 

захисту довкілля в системі ООН 

Участь в 15 всеукраїнській 

конференції шкіл АШЮ (17-23 

вересня 2013 року). 



Напрямки : 

1.»Інші країни та 

культури» 2.Людина 

та довкілля». 

 

 

Участь в регіональних (міських) 

екологічних програмах»Чисте 

довкілля» (вересень-жовтень 2013 

року). 

-«Відеоролики на роликах» 

(жовтень-листопад 2013 року). 

-«Креативна клумба» (березень-

травень 2014 року). 

Проект «Вода - це життя». Заходи 

1.Відзначення Всесвітніх Днів 

водних ресурсів (протягом року). 

2.Акція «Твій екологічний слід!» 

(листопад 2013 р.). 

3.Конференція старшокласників 

(лютий 2014 року). 

11.  Міжнародна 

програма: «Молодь 

для молоді» (NLI) 

СШ № 82 

 

Залучення волонтерів зі Сполучених Штатів 

Америки. 

Проведення волонтерами занять англійською 

мовою. 

Обмін досвідом про життя країни, традиції, 

культуру, про права дітей 

Організація для волонтерів зустрічі, 

конкурсів, ігор, вікторин, фільмів 

англійською мовою (з 1.09.2012 

року по 1.09.  2016 року) 

12.  Програма FLEX - 

некомерційна 

програма обміну для 

старшокласників 

СШ № 82 бере участь в 

проекті з 2004 року 

по даний час 

 

 

 

Досягнення взаєморозуміння між двома 

культурами, які довгий час були відокремлені 

одна від одної "залізною завісою"; надання 

можливості учням для річного навчання  в 

американських школах та  проживання в 

американських родинах, ознайомлення з 

системою життя в США 

Підготовка учнів до участі в 

конкурсі, організація допомоги 

учням, які поїхали до Америки по 

програмі FLEX для річного 

навчання в американських школах і 

проживання в американських 

родинах 

13.  Національний 

екологічний 

соціальний 

культурно-освітній 

проект для школярів 

«Зелена планета»  

Всеукраїнської  

молодіжної 

громадської 

організації «AIESEC в 

СШ № 82 

 

Звернути увагу молоді, всього українського 

суспільства на глобальні екологічні  

проблеми України і стимулювати молодих 

людей до дії через екологічну освіту,  

створення і реалізацію екологічних заходів, 

участь у всеукраїнській екологічній акції  

"Зробимо Україну чистою!" дати можливість 

усвідомити кожному учасникові значення 

власного внеску у вирішенні екологічних питань 

 

Організація зустрічей з Іноземними 

волонтерами  з Австралії, Бразилії, 

Єгипту, Китаю, Колумбії, 

Німеччини та інших країн; 

проведення  навчальних семінарів, 

тренінгів, дискусій та ігор у сфері 

екології англійською мовою для 

українських школярів. 

Іноземні волонтери разом з 

учасниками проекту виступають 



Україні» 

(2012-2015р.) 

 

 

 

 

 

 

 

організаторами екологічних заходів 

та акцій, до участі у яких 

залучаються учні школи та  їхні 

батьки.  

Впродовж реалізації проекту 

іноземні волонтери у формі 

тематичних обговорень разом з 

організаторами проводять 

Розмовний Клуб («Speaking Club»). 

У  квітні 2013  року навчальна 

програма проекту включала 8 

тематичних занять:  

1. Довкілля та його складові.  

2. Роздільне сміття та його 

утилізація.  

3. Транспорт та довкілля.  

4. Енергетика та енергозбереження.  

5. Матеріали та відходи, 

поводження з відходами.  

6. Роздільне сміття та його 

утилізація (продовження).  

7. Культура споживання та 

довкілля.  

8. Відповідальність перед 

прийдешніми поколіннями. 

14.  Благодійний фонд 

«Зірки миру»  

СШ № 91 1.Спільна миротворча діяльність дітей, батьків, 

педагогів. 

2. Інтеграція зусиль для добрих і корисних 

справ. 

3. Розробка і втілення проектів, направлених на 

поліпшення життя на планеті 

- Конкурс-проект  «Якби мером 

Києва був я», фестиваль 

«Українські дні гуманного 

дитинства»; 

- «Пісочна анімація» в рамках 

фестивалю «Українські дні 

гуманного дитинства» листопад 

2013 року); 

- Урочистості «Пам'ять без 

кордонів» з нагоди відзначення 25-ї 

річниці виведення військ з 

Афганістану (лютий 2014р.); 

- «Фокусима –Чорнобиль. Гірки 



уроки катастрофи» мультімедійний 

проект. 

15.  Благодійний фонд 

«Ліга Меценатів 

Гуманного 

Дитинства», 

Міжнародний проект 

«Galleri art help kids» 

 

СШ № 91 1.Створення авторської інтелектуально-творчої 

майстерні дітям та родинам України. 

2. Втілення соціально-культурних ініціатив, 

імідж-підтримки партнерів, ідей сучасності. 

Участь у соціо-культурному 

фестивалі «Українські дні 

гуманного дитинства» та 

Всеукраїнському творчому конкурсі 

«Справжні емоції» у Національному 

Заповіднику «Софія Київська»         

( жовтень 2013р. –травень 2014р.) 

Майстер класи гуртка 

образотворчого мистецтва 

«Мальви» СШ № 91 з пісочної  

Анімації в рамках проведення ІІІ 

туру  Всеукраїнського творчого 

конкурсу «Справжні емоції» свята 

«Великодня» в СШ№ 91»(квітень 

2014 року) 

Участь у щорічному фестивалі 

шоколаду (квітень – травень 2014р.) 

Постійно діючі благодійні аукціони 

дитячих робіт з подальшим 

перераховуванням коштів на 

рахунки дитячих будинків 

16.  Громадська 

благодійна 

організація «Пам'ять 

без кордонів» 

СШ № 91 1.Спільна військово- патріотична діяльність 

2. Робота щодо формування  у підростаючого 

покоління високої патріотичної свідомості, 

духовності, моральності та формування 

загальнолюдських цінностей 

 Урочисте зібрання та святковий 

концерт з нагоди Дня захисника 

Вітчизни та  25-ї річниці виведення 

військ з Афганістану «Пам’ять без 

кордонів…» , проведення екскурсій 

до  шкільного музею 40-ї армії 

«Дороги, опалені війною…» із 

запрошенням Ветеранів Великої 

вітчизняної та Афганської війн, в 

тому числі членів російської 

організації «Боевое братство»           

( лютий 2014 року); 

- Поповнення новими експонатами  

мистецької галереї відомих 

художників України «Пам'ять без  



кордонів на базі СШ № 91(лютий 

2014р.); 

17.  Програма  «American 

House» 

СШ № 102 Зрозуміти американську культуру та 

познайомити американців з культурою своєї 

країни. 

Вивчити та зрозуміти основи американського 

суспільства. 

Участь у спільних семінарах, 

конкурсах.  

18.  «School Outreach 

programmer 

2011/2012» 

СШ № 102 Зрозуміти американську культуру та 

познайомити американців з культурою своєї 

країни. 

Вивчити та зрозуміти основи американського 

суспільства. 

Семінар для викладачів англійської 

мови, що проводився видавництвом 

Пірсон Ед’юкейшн Лімітид «Пошук 

золотої середини-ключ до успіху у 

вивченні англійської у старшій 

школі» . 

Семінар- практикум для викладачів 

англійської мови на тему 

«Використання інтерактивних та 

комп’ютерних технологій для 

розвитку творчих здібностей учнів 

на уроках англійської мови».  

Семінар-практикум для викладачів 

англ.мови на тему «Проектна 

робота на уроках англійської мови, 

як засіб формування креативності 

учнів старших класів»).  

19.  YMCA України 

Проект «Не смійся з 

мене» 

США № 106  Створення для кожної дитини турботливого, 

шанобливого середовища 

Проведення навчальних семінарів 

для тренерів, вчителів та дітей (за 

графіком YMCA). 

20.  “Cambridge English 

Schools” Programme 

США № 106  Запровадження можливостей спілкуватися 

іноземною мовою для кожної дитини 

Проведення навчальних семінарів 

для вчителів та дітей. Можливість 

здачі екзаменів для отримання 

сертифікатів  

21.  Fundacja Krzyżowa dla 

Porozumienia 

Europejskiegо 

„Kuźnia Młodych 

Artystów”, 

№138  Екологічне виховання  

 

Літні майстер -класи, червень 

2013 

http://www.facebook.com/pages/Fundacja-Krzy%C5%BCowa-dla-Porozumienia-Europejskiego-Stiftung-Kreisau/148515978546057
http://www.facebook.com/pages/Fundacja-Krzy%C5%BCowa-dla-Porozumienia-Europejskiego-Stiftung-Kreisau/148515978546057
http://www.facebook.com/pages/Fundacja-Krzy%C5%BCowa-dla-Porozumienia-Europejskiego-Stiftung-Kreisau/148515978546057


Польша 

22.  “Дорогами слави, 

дорогами батьків”, 

Департамент освіти  

м. Москви 

Гімназія № 153 ім.  

О. Пушкіна 

Памятні заходи героїчних подій Великої 

Вітчизняної війни 

Міжнародний форум «Через роки, 

через покоління», присвячений 70-

річчю визволення міста Києва від 

німецько-фашистських загарбників 

та 70-річчю школи №153, флешмоб 

«Пам'ять серця» 

23.  «Служіння заради 

миру» 

Гімназія № 153 ім.  

О. Пушкіна 

Програма «Усмішка в кожен дім», волонтерська 

робота 

Захист проектів, обмін делегаціями 

(протягом року) 

24.  Дискусія для 

демократії 

Гімназія № 153 ім.  

О. Пушкіна 

Вирішення сучасних проблем молоді через 

спілкування 

Дискусійні клуби, спілкування 

через інтернет, становлення 

партнерських стосунків зі школою 

США (штат Нью -Джерсі)  

25.  Connecting classrooms СШ № 155 Глобальне громадянство, молодіжне управління,  

Участь в громадському житті спільноти 

Конференція, березень 2013 

26.  Проект «Пізнаємо 

світ» 

СЗШ № 169 Пізнавальна діяльність, культурний обмін з 

метою виховання пріоритетів загальнолюдських 

цінностей у свідомості учнів, переймання 

кращого досвіду. 

1.Зустріч у школі з канадською 

делегацією, екскурсія у шкільному 

музеї народознавства; години 

спілкування (вересень). 

2.«Освіта у Польщі» - зустріч з 

представниками Польської 

республіки (жовтень). 

27.  Проект «Асоційовані 

школи ЮНЕСКО» 

Гімназія № 172 «Нивки» Забезпечення глибоких знань у галузі прав 

людини, демократії, міжкультурних зв'язків та 

захисту довкілля в системі ООН 

Участь у відповідних заходах, як 

кандидат на участь у проекті. 

28.  «Польська мова та 

забава – то файна 

справа» 

СЗШ № 175 ім.  

В. Марченка 

Промоакція вивчення польської мови, 

поглиблення  знань про Польщу, мотивація до 

вивчення польської мови. Інтеграція учнів  з 

однолітками 

Конкурс  знавців польської мови та 

культури (Березень 2013 року) 

29.  «Познаємо культуру 

сусідів. Гуральський 

регіон » 

 

СЗШ № 175 ім. 

 В. Марченка 

Пізнання культурної спадщини Гуральського 

регіону. Мотивація до навчання польської мови 

Інтеграція учнів  

 

Виїзд до Польщі: 

Навчальні екскурсії, 

Уроки польської мови, 

Спільні уроки з однолітками, 

Майстер – класи з польських 

регіональних танців 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D


30.  «Пізнаємо Європу 

разом!» 

Гімназія НПУ ім.  

М. Драгоманова 

Ознайомлення  дітей з історичними та 

культурними пам’ятками країн Європи, 

знайомство з фольклором та традиціями 

європейських культур, формування власного 

розуміння екологічних проблем планети, 

поширення дружніх стосунків, виховання 

національної гідності, удосконалення знання 

іноземних мов тощо. 

Спільний відпочинок учнів гімназії 

 НПУ імені М.П.Драгоманова та 

учнів польської гімназії імені св. 

Станіслава Костюкі 

31.  Спільні проекти Гімназія НПУ ім.  

М. Драгоманова 

Обмін досвідом, методичними розробками Проект педагогічної майстерності 

«Вчитель-новатор» (обмін досвідом 

в режимі он-лайн, обмін 

делегаціями) (грудень 2013 р.) 

32.  «Європейські студії» Київський ліцей бізнесу Для підтримки та координації роботи з 

впровадження модульного навчального курсу 

“Європейські студії” у загальноосвітніх 

закладах України та координації шкільних 

євроклубів. 

Курс викладається як окремий 

факультатив, або вчителі різних 

предметів (географії, історії, 

суспільствознавства чи економіки) 

використовують модулі курсу на 

своїх уроках. Проводяться семінари 

для вчителів та лідерів молодіжного 

руху євро клубів. 

В рамках проекту «Європейські 

студії» шість років поспіль восени 

Центральний інститут 

громадянської освіти федеральної 

Землі Баден-Вюртемберг (Бад Урах, 

Німеччина) запрошує ліцей на 

європейські семінари  «Освітня 

політика Євросоюзу та Німеччини. 

Уроки для України». Обов’язковою 

є екскурсія у Францію (Страсбург) 

де ліцеїсти відвідують Раду Європи 

та Європейський суд. 

33.  Модель ООН Київський ліцей бізнесу Починаючи з 1998 року на базі Київського 

ліцею бізнесу проводиться "Модель ООН в 

Україні". Ліцеїсти є організаторами гри на 

регіональному та державному рівнях та 

активними учасниками конференцій. 

На МООН розбирають питання, які є 

За період в 3-4 дні команди-

учасники мають представити 

розроблені впродовж цих днів 

резолюції і виступити з ними. Всі 

результати обговорюються 

комітетом з цього питання, а 



актуальними на цей час в світі. Ліцеїсти 

моделюють роботу ООН. Команди-учасники 

відвідують посольства та консульства країн, які 

будуть представляти на грі, і запрошують їх 

представників. 

 

затверджені резолюції подаються в 

представництво ООН в Україні. 

Ліцей неодноразово брав участь в 

"Моделі ООН", що кожного року 

проходить в Гаазі, XIII 

Міжнародній конференції “Модель 

ООН” у м. Іваново (Росія), 

Міжнародній конференція «Модель 

ООН» м. Рамштайн, Німеччина,      

м. Прага, Чехія 

34.  Міжнародний проект 

«Центр глобального 

молодіжного 

партнерства») місто 

Комсомольськ 

Полтавської обл. 

Ліцей політики Мета проекту : формування позитивного 

інформаційного середовища щодо популяризації 

ідеї медіаосвіти як інноваційного напрямку 

навчання та виховання особистості, що 

ефективно взаємодіє з сучасним медіа 

простором 

(09-10.10.13 р.);  

Науково – практична  конференція 

 « Стабільність і безпека – гарантія 

майбутнього України», що пройшла 

під девізом «Медіапростір  у 

системі шкільної освіти»    

 м. Комсомольськ Полтавської обл. 

35.  Міжнародна програма 

обміну учнями 

«Європейська молодь: 

ідеї, емоції, дії.» 

Ліцей політики Покращення знань англійської та німецької 

мови, розширення кругозору учнів у галузі 

країнознавства, культурології, традицій та 

побуту Польської республіки  та вивчення і 

поширення досвіду діяльності доброчинних 

учнівських об’єднань 

Обмін делегаціями : 

Польща – Україна 

(25.10 -29.10.2013) 

ІІІ –я Міжнародна молодіжна 

науково-практична конференція 

«Україна – Польща: сучасні 

орієнтири формування особистості»  

(26.10.2013 р.). 

Україно – польський круглий стіл 

«Роль соціумних  та сімейних 

чинників на вибір майбутньої 

професії учнями випускних класів 

(28.10 2013 р.). 

Вуличні акції: «Роби місто 

чистіше,починаючи із себе», 

«Обміняйте сигарету на цукерку» 

(26.10.2013 р.). 

Культорологічна екскурсія до міста 

Чернівці (27.10.2013 р.); 

Екскурсії до музеїв міста Києва ( 25 

– 29.10.2013 р.). 



36.  Міжнародна освітня 

програма «Конкурс 

творчого розвитку 

„Одіссея 

Кмітливості” 

(Odyssey of the Mind)   

Ліцей «Універсум» 

 

 

Забезпечення можливості розвитку умінь 

творчого вирішення проблем для дітей різного 

віку; розвиток творчих здібностей учнів; 

налагодження зв’язків з дітьми та педагогами 

інших держав; мовна практика; обмін досвідом з 

проведення психологічних тренінгів та навчання 

з метою розвитку творчого мислення учнів; 

обмін досвідом з розвитку творчості учнів. 

Семінари для тренерів, які готують 

дітей на конкурс (листопад 2013 р.). 

Підготовка до участі у змаганнях, 

під час яких діти вирішують 

проблеми творчого характеру: від 

побудови механічних споруд, до 

театралізованої інсценізації 

вирішення проблеми. 

(грудень 2013р.) 

37.  «Світ без кордонів» 

при підтримці 

AIESEC (Association 

Internationale des 

Etudiants en Sciences 

Economiques et 

Commerciales) –

міжнародна 

неполітична, 

неприбуткова, 

незалежна, керована 

студентами освітня 

організація 

Ліцей «Універсум» 

 

 

Розвинути у школярів лідерський потенціал та 

спонукати їх до саморозвитку, спонукати їх 

робити позитивні зміни у суспільстві; 

заохотити молодь вивчати та вдосконалювати 

англійську мову, через спілкування з 

англомовними студентами; 

ознайомити учнів з культурними особливостями 

різних країн, зі специфікою стилю життя молоді 

цих країн, їх мовлення, музики, світобачення та 

світосприйняття 

Мовна практика і вдосконалення 

англійської мови в процесі 

спілкування з англомовними 

студентами. (протягом року). 

Проведення для учнів 10-11 кл. 

іноземними студентами семінарів з 

метою розвитку лідерських якостей 

у рамках освітнього проекту «СВІТ 

БЕЗ КОРДОНІВ» (листопад-

грудень 2013 р.). 

38.  Модель ООН СШ № 41 Імітаційна гра Конференція «Модель ООН» 

Вересень – грудень 2013р. м. 

Кривий Ріг 

Конференція «Модель ООН» 

вересень-грудень 2013 р. м.Київ 

39.  Проектуємо Європу 

майбутнього 

СШ № 41 Розвинути у школярів лідерський потенціал та 

спонукати їх до саморозвитку, спонукати їх 

робити позитивні зміни у суспільстві 

Форум старшокласників (жовтень 

2013р.), м. Комсомольськ 

40.  Навчально-освітній 

проект «Світ без 

кордонів» 

Міжнародна 

організація AIESІC 

СШ №4 1 Мовна школа Тренінги у формі ігор, симуляцій, 

дискусій, лекцій. 

Демонстрація фільмів та презентацій. 

Дискусійний клуби. 

Спільні навчання (жовтень –

листопад 2013р.) 

41.  Навчально-освітній СШ № 41 формування позитивного інформаційного Конференція 9-10 жовтня 2013  



проект «Центр 

глобального 

молодіжного 

партнерства» 

середовища щодо популяризації ідеї медіаосвіти 

як інноваційного напрямку навчання та 

виховання особистості, що ефективно взаємодіє 

з сучасним медіапростором 

м. Комсомольськ 

 

Діяльність євроклубів, осередків дружби 

 

Навчальний  

заклад 

Назва 

євро клубу, 

осередку 

дружби 

Дата 

створення 

ПІБ 

відповідальної 

особи 

Напрямки роботи Заходи на 2013 рік 

 

СЗШ №  25 Євроклуб 2001 рік Науменко А.О. Надання знань про спільну 

європейську спадщину, 

практичних навичок 

адаптуватись до життя та 

навчання в країнах Європи 

Постійно діючий гурток, робота за 

програмою «Європейські студії» 

Ліцей № 38 «День Європи» 1992 рік Слобоженко М.  В. Підготовка до участі у 

міжнародних проектах ліцею; 

знайомство з країнами, 

учасниками проекту. 

         Підсумкова конференція 

старшокласників за підсумками 

міжнародного Панєвропейського 

проекту. Грудень 2013 року, ліцей 

№38 ім. В.М.Молчанова 

Гімназія № 48 «Сузір’я»  1999 рік Козловська Г.П. - Розвиток гуманітарної та 

культурологічної освіти в 

гімназії; 

- підтримка культурних 

ініціатив; 

- організація безпосереднього 

спілкування між молоддю 

України та країн, мови яких 

вивчаються в гімназії; 

- вдосконалення вивчення 

англійської, французької та 

польської мов; 

- підготовка групи гідів-

ескурсоводів для проведення 

екскурсій за темою «Історія 

- Випуск гімназійної газети «Сузір’я 

мов» (листопад - грудень) 

- участь у програмі eTwinning; 

(серпень 2013 – травень 2014); 

- підготовка учнів до участі в програмі 

обміну майбутніх лідерів (FLEX) 

(жовтень 2013); 

- створення спільноєвропейських 

проектів за програмою eTwinning 

(протягом року); 

- підготовка гімназійної команди до 

участі в Регіональній конференції 

старшокласників  «Модель ООН» 

(грудень 2013); 

- підписання угоди про співпрацю з 



рідної гімназії та її сьогодення». 

 

ЗОШ №12 м. Руставі (Грузія) 

(листопад 2013); 

- тренінг для майбутніх українських 

журналістів за участю Джеймса 

Хардінга, редактора щоденної 

британської газети «The Times» (14 

жовтня 2013 року) 

СШ №  53 «Крок до 

Європи» 

2011 рік Федоренко Ю.Ю. Інформаційний, просвітницький, 

підтримка партнерства 

Віртуальна екскурсія:«Музеї Європи», 

тренінг: «Європейські цінності та 

українська молодь», конкурс 

малюнків: «Європейський Союз очима 

дітей», Прийом делегації з 

Вупперталя, підготовка до 

святкування Дня Європи, прийом 

делегації з Мюнхена, круглий стіл: 

«Європейські цінності та стандарти 

життя» до Дня Європи 

СШ  № 82 

 

«Друзі 

ЮНЕСКО», 

«Школа юного 

дипломата»  

2006 рік Ковбас С.Л. Організація зустрічей з відомими 

політиками та діячами (розвиток 

дипломатії) 

 

Вивчення державного устрою, 

історії, соціально-економічного 

розвитку держав, членів 

ЮНЕСКО. 

 

Участь у конференціях 

Асоційованих шкіл ЮНЕСКО. 

 

Робота за проектами: "Людина і 

довкілля", "Співдружність з 

іншими державами», «Діалог 

культур" та "Права дитини". 

Зустріч з лідером громадського руху 

«Кияни – передусім» Віктором 

Пилипишиним. Тема дискусії – 

“Європейський вибір України”. 

Квітень 2013 року; 

 

Зустріч з відомою українською 

тележурналісткою, телеведучою 

каналу 1+1 Катериною Осадчею, 

головним редактором журналу 

«Гетьман» Ігорем Кравчуком, дискусія  

на тему: «Актуальні проблеми 

сучасного журналіста в Україні»,  

Лютий 2013 року; 

 

українським телеведучим 

Олександром Педаном 

Травень 2013 року. 

 

Участь у  XI, XII,  XIII, XIV 

міжнародних конференціях АШЮ на 



теми  «Культура толерантності як 

ефективна протидія ксенофобії та 

расизму»,(2009))  

«Земля наш спільний дім», (2010) 

«Хімія – наше сьогодення, наше 

майбутнє»,(2011) «Стала енергетика 

для всіх – крок до спільного, більш 

безпечного майбутнього» (2012 рік) 

СШ № 91 «Юний 

дипломат» 

2009 рік Бондаренко К. О. Освітньо-естетичний, 

екологічний, миротворчий, 

військово-патріотичний, охорона 

здоров’я 

Вересень 2013 р. 

   Мітинг присвячений Дню 

партизанської 

слави. Покладання квітів до 

пам’ятника Зої Космодем’янської 

Жовтень 2013р. 

   Екскурсійна програма до 69-ої 

річниці визволення України та 70-ої 

річниці визволення м. Києва від 

німецько-фашистських загарбників 

Волонтерський рух 

Листопад 2013 р. 

Екскурсійна діяльність та Акція 

вшанування пам’яті загиблих у ВВВ у 

меморіалі-музею ВВВ 1941-1945рр. 

     «Свято золотої осені»- працює 

школа навчання техніці пісочної 

анімації  на базі СШ№91 та виставка 

дитячих виробів образотворчого 

гуртка «Мальви» 

Грудень 2013р. 

     Благодійна акція для хворих дітей з 

Київського Інституту ортопедії та 

травматології до Дня Святого Миколая 

«Святий Миколаю! Я тебе чекаю…» 

Благодійна акція для обдарованих 

дітей. 

     Поїздка до Будиночку Святого 

Миколая.(місто Івано-Франківськ, с. 

Вербіж Коломиївського району) 



      Спільна культурна діяльність СШ 

№ 91 та  французької Міжнародної 

школи в рамках благодійного 

міжнародного Фестивалю дитячої 

творчості 

      Виїзний семінар – практикум в 

село Великополовецьке Сквирського 

району «Аспекти театральної 

педагогіки» . 

СШ № 135 «Європейський 

клуб» 

2004 рік Дорогань Н. І.  Інтелектуально-пізнавальний Уроки «Освіта в Європейських 

країнах». 

Співпраця з посольствами 

європейських держав. 

Виховні години «Знайомство з 

міжнародними організаціями». 

Тиждень іноземних мов. 

Дні Німеччини та Іспанії в школі 

Фотовиставка «Європейські міста 

очима учнів» 

СШ № 155 Interact Kyiv 2009 рік Голіяд Н. Г. Суспільно-корисна діяльність  Проект «Збережи природу» (збір 

макулатури)- лютий 

Доповідь про чайну церемонію в Китаї 

Онлайн-конференція з клубом-

партнером з Канади по Skype - 

01.03.2013 

Творчий вечір з Київським Rotary Club 

– 15.03.2013 

Написання листів в клуби інших країн 

Збір книг для дітей, котрі відвідують 

недільну школу при церкві Святого 

Михайла (16.09 – 16.10.2013) 

16.10.2013 – зустріч з членами  клубу 

«Ротарі», звіт про пророблену роботу 

 «Мередіан» 2012 Слюсар Д .Г. Пропагування європейського 

стилю життя 

Жовтень: 

 установче засідання, участь у 

всеукраїнському проекті «Я – 

українець»  

Листопад: 



     «Молодь України проти війни. 

святкування річниці визволення Києва. 

Грудень:  

«Новий рік у країнах Європи». 

Січень : 

диспут «Україна і Європа «за» і 

«проти» 

Лютий:  

 брейн-ринг «Чи знаєш ти Європу». 

Березень:  

круглий стіл «Жінки Європи – видатні 

постаті сучасності». 

Квітень:  

Он-лайн конференція за участю країн. 

Європи. 

Травень:  

святкування Дня  Європи Фестиваль 

європейських країн  

 СЗШ      

№169 

 «Шляхами 

дружби» 

2002 рік Корнєєва Л.С. - Співпраця з Європейськими 

клубами; 

- спілкування через Інтернет; 

- проведення зустрічей; 

- лекційна робота; 

- проведення круглих столів для 

старшокласників; 

- організація заходів. 

Зустріч канадських гостей у 

школі.(вересень 2013 року) – проект 

«Пізнаємо світ». 

Випуск шкільної газети 

«Перерва»(жовтень). 

Конференція на тему: «Європейські 

видатні особистості»(листопад 2013 

року). 

Конкурс пісень англійською мовою 

(грудень 2013 року) 

Гімназія  

№ 172 

«Нивки» 

Клуб 

 «Євро-              

інтеграція» 

2002 рік Лобанова Д. Г. - Організація і проведення 

круглих столів, конференцій; 

- організація і проведення 

презентацій країн членів ЄС; 

- організація тематичних 

виховних заходів 

Фестиваль Європейських країн в квітні 

2014 року. Тиждень іноземних мов в 

гімназії. 



Гімназія  

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

«Євроклуб» 2013 рік Лимарчук М.В. Сприяння розширення 

контактної сфери між учнями та 

вчителями гімназії та зарубіжних 

шкіл, з метою знайомства з 

країною, її культурою, 

традиціями, поліпшення знань 

англійської мови шляхом 

спілкування між школами по e-

mail- або  skype- зв’язку. 

Ресурсний центр «Дискусійний клуб 

«Ціль в житті» (Ів Сміт – старший 

співробітник Посольства США в 

Україні» (27.09.2013 р., 17.10.2013 р. ) 

Вісконсінській університет                             

Міжнародний семінар «Німеччина як 

двигун вступу України до 

Європейського Союзу (03.10.2013 р) 

 

Київський 

ліцей бізнесу 

«Лекос» 2003 рік Марченко В.О. Підключення до Міжнародної 

мережі євро клубів. 

- розповсюдження інформації 

про ЄС серед молоді; 

- встановлення культурних, 

наукових та ділових контактів 

між молоддю ЄС та своєї країни; 

сприяння вивченню іноземних 

мов; 

- участь у видавничої діяльності, 

підготовка інформаційних 

стендів і макетів; участь у 

виставках та інших культурних 

заходах; 

-  проведення зборів, зустрічей, 

конкурсів, конференцій з метою 

обговорення актуальних проблем 

та обміном досвідом; 

-  пропаганда загальних 

європейських цінностей серед 

молоді; 

- підготовка та проведення 

всеукраїнських та міжнародних 

круглих столів, семінарів, 

парламентських та інших форм 

діяльності. 

Участь в традиційній акції «Весна в 

Європі» та провести святкування днів 

скандинавських країн в ліцеї» 

Проведення акцій «Запали свічку» 

Організація та проведення благодійної 

акції «Добро починається з тебе»: 

відвідування дитячого будинку 

«Вишенька» з подарунками до дня 

Святого Миколая 

Проведення традиційної виставки 

малюнку та фотографій  «Моя 

подорож до Європи» 

Конференція «Видатні постаті 

Європи» 

Проведення вікторини «Що я знаю про 

країни Європи» 

Конкурс на кращу презентацію 

«Європейські країни третьої хвилі 

вступу до ЄС» 

Акція до Дня довкілля: висадка квітів, 

кущів та дерев за участю представника 

Посольства США. 

Ліцей 

політики 

«Меридіан» 2006 рік Щербій Г.О. Обмін делегаціями та 

інформацією; організація 

зустрічей, круглих столів, 

ІІІ – а Міжнародна молодіжна 

науково-практична конференція 

«Україна-Польща: сучасні орієнтири 



виставок,  ліцейних фестивалів; 

спільне проведення семінарів, 

круглих столів та освітньо-

просвітницьких акцій. 

формування особистості»  

(26.10.2013). 

Тиждень європейського культурного 

надбання в Україні «Балтика – вікно у 

європейську культуру та освіту»  

(07 – 13.10.2013 р.). 

Організація та прийом польської 

делегації школярів та викладачів у     

м. Києві (25.10-29.10.13). 

Спільна міжнародна вулична акція 

«Європейська молодь за чисте 

довкілля: зроби місто чистішим, 

починаючи з себе» (26.10 2013). 

Спільна україно-польська соціально-

культурна акція «Діти – дітям»              

(допомога вихованцям дитячого 

будинку «Надія»  с. Мокрець 

Броварського р-ну Київської обл..) 

(26.10.2013). 

Дні Литовської республіки у Ліцеї     

(20 – 30.09.2013 р.). 

Екскурсійна програма «Дві  столиці» 

(столиці Естонії та  Литви)  (листопад, 

2013). 

Тиждень присвячений спільній історії 

України та Литви у минулому, 

сьогоденні та  майбутньому наших 

країн та відносин: «Литва-Україна: 

шлях до демократії» (18-24.11.2013 р.) 

Ліцей 

«Універсум» 

 «Унікуми» 2006 рік Осадча О, І. 

 Денисенко В. І. 
- Листування та спілкування 

через Інтернет із закладами-

партнерами,  

- ознайомлення з традиціями та 

звичаями різних держав; 

- участь у міжнародних 

проектах та програмах, і, 

зокрема: в «Конкурсі творчого 

розвитку „Одіссея Кмітливості” і 

Участь в семінарі для тренерів, які 

готують дітей на конкурс (листопад 

2013 р.). 

Підготовка до участі у змаганнях, під 

час яких діти вирішують проблеми 

творчого характеру: від побудови 

механічних споруд, до театралізованої 

інсценізації вирішення проблеми. 



«Полсько-Укораїнське коріння»; 

- обмін інформацією,  

 вдосконалення знань 

іноземних мов та мовна практика 

(грудень 2013 р.) 

 

 

 


