
Співробітництво з зарубіжними навчальними закладами 
1. Російська Федерація 

 

№ 

з/п 

Навчальний заклад району Школа-партнер 

1. Середня загальноосвітня школа № 55  СЗШ № 1184 м. Москва (Зеленоград) 

2. Спеціалізована № 76 ім. Олеся Гончара 

школа з поглибленим вивченням 

української мови  

СШ № 464 м. Санкт-Петербург  

3. Спеціалізована школа № 96 ім. О.К. 

Антонова з поглибленим вивченням 

російської мови 

Ліцей № 64 м. Санкт-Петербург 

4. Середня загальноосвітня школа № 140 Муніципальна загальноосвітня школа 

№ 16 м. Смоленськ 

5. Середня загальноосвітня школа № 205 Ліцей м. Курськ 

6. Середня загальноосвітня школа № 281 СЗШ № 281 м. Москва 

7. Середня загальноосвітня школа № 288 СШ № 1194 м. Москва (Зеленоград) 

 

Дитяча музична школа № 19 м. Москва 

 

СШ № 1913 м. Зеленоград 

8. Київська гімназія східних мов №1 Гімназія № 652 з поглибленим 

вивченням китайської мови м. Санкт-

Петербург 

 

СЗШ № 11 з поглибленим вивченням 

китайської мови м. Москва 

   

СЗШ № 19 з поглибленим вивченням 

мови гінді м. Москва 

9. Середня загальноосвітня школа № 50 Ліцей № 4 м. Тула 

10. Спеціалізована школа № 185  ім. В. 

Вернадського з поглибленим вивченням 

фізико-математичних дисциплін 

СШ № 270 м. Москва 

11. Управління освіти Святошинської РДА Зеленоградське окружне управління 

освіти Департаменту освіти м. Москви 

12. Спеціалізована школа № 317 з 

поглибленим вивченням іноземних мов 

та образотворчого мистецтва 

ГБОУ середня загальноосвітня школа 

№ 1150 м. Москва (Зеленоград) 

13. Середня загальноосвітня школа № 281 Ліцей№281 м.Санкт-Петербург 

14. Спеціалізована школа № 304 з 

поглибленим вивченням інформаційних 

технологій 

Гімназія №1528 м.Москва 

15. Дошкільний навчальний заклад № 786 

«Квіточка» 

Дитячий сад компенсую чого типу № 

2290 м. Москва (Зеленоград) 

16. Дошкільний навчальний заклад № 819 Дитячий сад № 82 м. Раменське 

 

 

2. Республіка Польща  

 

№ 

з/п 

Навчальний заклад району Школа-партнер 

1. Київська гімназія № 154 Гімназія м. Ос’яков  



Школа № 51 імені Броніслава Шварца 

м. Познань 

2. Спеціалізована школа № 76 ім. Олеся 

Гончара 

Спортивна школа м. Добродзень  

3. Дитячо-юнацька спортивна школа № 25                                                                                                                Спортивна школа м. Добродзень 

4. Ліцей «Еко» № 198 Ліцей № 1 імені Костюшка м. Вєлюнь 

5. Гімназія «Академія» Середня школа № 19 м. Кьольце  

6. Середня загальноосвітня школа № 50 Гімназія м. Пореба 

Гімназія «Відродження» м. 

Єднорожець 

7. Спеціалізована школа № 185 ім. В. 

Вернадського з поглибленим вивченням 

фізико-математичних дисциплін 

Ліцей № 2 імені Я. Корчака м. Вєлюнь 

Комплекс шкіл №2 імені Я. Длугоша м. 

Вєлюнь 

Ліцей № 1 імені Костюшка м. Вєлюнь 

Гімназія та ліцей імені Стефана Баторія  

м. Варшава 

8. Середня загальноосвітня школа № 72 Ліцей № 17 м. Сковін 

9. Гімназія «Апогей» Гімназія імені Стефана Косткі м. 

Єднорожець 

10. Київська гімназія №287 Гімназія м. Піла 

11. Спеціалізована школа №131 з 

поглибленим вивченням німецької мови 

Ліцей № 1 імені Костюшка м. Вєлюнь 

12. Управління освіти Святошинської РДА Управління освіти та туризму м. 

Вєлюнь 

13. Середня загальноосвітня школа №162 Середня школа № 3 м.Кутно  

 

 

3. Словацька Республіка 

№ 

з/п 

Навчальний заклад району Школа-партнер 

1. Спеціалізована школа № 76 ім. Олеся 

Гончара 

Спортивна школа «Чемес» м. Гумене  

 

4. Республіка Молдова  

 

№ 

з/п 

Навчальний заклад району Школа-партнер 

1. Спеціалізована школа № 96 ім. О.К. 

Антонова з поглибленим вивченням 

російської мови 

Гімназія «Михайляни» с. Михайляни 

Ришканського району  

2. Середня загальноосвітня школа № 288 Ліцей «Алеко Руссо» м. Орхей  

 

5. Республіка Білорусь 

№ 

з/п 

Навчальний заклад району Школа-партнер 

1. Ліцей «Еко» № 198 Гімназія №1 м. Мінськ  

2. Спеціальна школа-інтернат № 16 Спеціальна загальноосвітня школа № 

18 м. Мінськ 

3. Управління освіти Святошинської РДА Управління освіти, спорту та туризму 

адміністрації Октябрського району м. 

Мінська                                     

 

 



6. Грузія 

№ 

з/п 

Навчальний заклад району Школа-партнер 

1. Спеціалізована школа № 200 ім В. Стуса 

з поглибленим вивченням іноземних мов 

Перша українська школа ім. 

Грушевського м. Тбілісі  

7. Республіка Болгарія 

№ 

з/п 

Навчальний заклад району Школа-партнер 

1. Спеціалізована школа № 254 з 

поглибленим вивченням іноземних  мов 

Загальноосвітнє училище СОУ «Васил 

Левськи»м. Веліград   

2. Середня загальноосвітня школа № 222 Загальноосвітнє училище СОУ «Васил 

Левськи»м. Веліград   

 

8. Федеративна Республіка Німеччина 

 

№ 

з/п 

Навчальний заклад району Школа-партнер 

1. Спеціалізована школа № 40 з 

поглибленим вивченням німецької мови 

Гімназія імені Вернера Сіменса м. 

Гроссенгайн   

 

Гімназія ім. Карла Орфа м. Мюнхен 

2. Спеціалізована школа № 197 імені Д. 

Луценка з поглибленим вивченням 

іноземних мов 

Школа ІГС м. Шаумбург Штатдхаген 

3. Спеціалізована школа № 254 з 

поглибленим вивченням іноземних  мов 

Гімназія «Крістан Готлеб Ріхард» м. 

Лобенштайн   

 

9. Канада  

№ 

з/п 

Навчальний заклад району Школа-партнер 

1. Середня загальноосвітня школа № 297 Школа Гарден Грав м. Вінніпег 

 

10. Сполучені Штати Америки 

№ 

з/п 

Навчальний заклад району Школа-партнер 

1. Середня загальноосвітня школа № 83 Вища школа м. Вуд Рівер 

 

11. Китайська Народна Республіка 

 

№ 

з/п 

Навчальний заклад району Школа-партнер 

1. Київська гімназія східних мов № 1 Дзядинська середня школа «Джун 

Гуан» м. Шанхай 

  

12. Лито́вська Респу́бліка 

№ 

з/п 

Навчальний заклад району Школа-партнер 

1. Дошкільний навчальний заклад № 80 Дошкільний заклад «Вільтене» м. 

Вільнюс 

2. Дошкільний навчальний заклад № 532 Дошкільний заклад «Пакалнутес» м. 

Клайпеда 

3. Дошкільний навчальний заклад № 786 

«Квіточка» 

Дошкільний заклад «Пінгвенятко» м. 

Клайпеда 



13. Турецька Республіка 

 

№ 

з/п 

Навчальний заклад району Школа-партнер 

1 Спеціалізована школа № 304 з 

поглибленим вивченням інформаційних 

технологій 

Школа для обдарованих дітей Форд 

Отосан м. Стамбул 

2. Київська гімназія східних мов № 1 Анатолійський ліцей «Левента Айдина» 

м. Анталья 

3. Дошкільний навчальний заклад № 219 Дошкільний навчальний заклад 

«Гюмюншпала» 

4. Київська гімназія №287 Середня школа м. Стамбул 

4. Управління освіти Святошинської РДА Управління освіти району Фатіх 

Департаменту освіти м. Стамбул 

 

 

14.   Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії  

 

№ 

з/п 

Навчальний заклад району Школа-партнер 

1. Спеціалізована школа № 304 з 

поглибленим вивченням інформаційних 

технологій 

Нотенгемський університет 

 

15.  Республіка Киргизстан  

 

№ 

з/п 

Навчальний заклад району Школа-партнер 

1. Київська гімназія східних мов № 1 Коледж при Національному 

університеті Ім.Арабаєва 

 

 

16.  Італія  

 

№ 

з/п 

Навчальний заклад району Школа-партнер 

1. Середня загальноосвітня школа № 13 Школа ім.. Лоренцо Шіллетані  

м.Фоджа 

 

 

Співпраця з міжнародними громадськими організаціями та дипломатичними 

представництвами 

 

1. Посольство ФРН, відділ культури 

 

№ 

з/п 

Навчальний заклад району Напрямки співпраці, спільні заходи 

1. Спеціалізована школа №40 з 

поглибленим вивченням німецької мови 

Мовне стажування 

2. Спеціалізована школа №131 з 

поглибленим вивченням німецької мови 

Зустрічі зі співробітниками посольств 

3. Спеціалізована школа №197 імені Д. 

Луценка з поглибленим вивченням 

Зустрічі зі співробітниками посольств 



іноземних мов 

   

 

     2. Міжнародна громадська організація «Товариство німців в Україні» 

 

№ 

з/п 

Навчальний заклад району Напрямки співпраці, спільні заходи 

1. Спеціалізована школа №40 з 

поглибленим вивченням німецької мови 

Мовне стажування 

2. Спеціалізована школа №131 з 

поглибленим вивченням німецької мови 

Зустрічі зі співробітниками посольств 

3. Спеціалізована школа №197 імені Д. 

Луценка з поглибленим вивченням 

іноземних мов 

Зустрічі зі співробітниками посольств 

   

 

     3. Гете-Інститут  

 

№ 

з/п 

Навчальний заклад району Напрямки співпраці, спільні заходи 

1. Спеціалізована школа №40 з 

поглибленим вивченням німецької мови 

Участь учнів і вчителів у семінарах та 

інших культурних та методичних 

заходах.   

2. Спеціалізована школа №131 з 

поглибленим вивченням німецької мови 

Участь учнів і вчителів у семінарах та 

інших культурних та методичних 

заходах.   

3. Спеціалізована школа №197 імені Д. 

Луценка з поглибленим вивченням 

іноземних мов 

Участь учнів і вчителів у семінарах та 

інших культурних та методичних 

заходах.   

 

  4. Посольство США в Україні. 

 

№ 

з/п 

Навчальний заклад району Напрямки співпраці, спільні заходи 

1. Спеціалізована школа №200 ім В. Стуса 

з поглибленим вивченням іноземних мов 

Зустрічі з представниками ресурсного 

центру. Проведення уроків-семінарів, 

рольових ігор у 9-11-х класах. 

2. Середня загальноосвітня школа № 281 Зустрічі з представниками ресурсного 

центру.Участь у дискусії «Охорона та 

збереження природи в світі» 

 

 

 5. Британська рада в Україні  

 

№ 

з/п 

Навчальний заклад району Напрямки співпраці, спільні заходи 

1. Спеціалізована школа №196 з 

поглибленим вивченням іноземних  мов 

Апробація підручників. Участь у 

конференціях, літературних 

симпозіумах, фахових семінарахна базі 

Вісконсійського університету. 

2. Спеціалізована школа №197 імені Д. 

Луценка з поглибленим вивченням 

іноземних мов 

Апробація підручників. Участь у 

конференціях, літературних 

симпозіумах, фахових семінарахна базі 



Вісконсійського університету. 

3. Спеціалізована школа №254 з 

поглибленим вивченням іноземних  мов 

Апробація підручників. Участь у 

конференціях, літературних 

симпозіумах, фахових семінарахна базі 

Вісконсійського університету. 

4. Спеціальна школа-інтернат №15 Апробація підручників. Участь у 

конференціях, літературних 

симпозіумах, фахових семінарахна базі 

Вісконсійського університету. 

 

6. Американська рада в Україні 

 

№ 

з/п 

Навчальний заклад району Напрямки співпраці, спільні заходи 

1. Спеціалізована школа №196 з 

поглибленим вивченням іноземних  мов 

Участь вчителів у засіданнях клубу 

підтримки вчителів, літературних 

симпозіумів, фахових семінарів, участь 

учнів у конкурсі за програмою «Flex». 

2. Спеціалізована школа №197 імені Д. 

Луценка з поглибленим вивченням 

іноземних мов 

Участь вчителів у засіданнях клубу 

підтримки вчителів, літературних 

симпозіумів, фахових семінарів, участь 

учнів у конкурсі за програмою «Flex». 

3. Спеціалізована школа №317 з 

поглибленим вивченням іноземних  мов 

та образотворчого мистецтва 

Участь вчителів у засіданнях клубу 

підтримки вчителів, літературних 

симпозіумів, фахових семінарів, участь 

учнів у конкурсі за програмою «Flex». 

 

7. Російський центр науки та культури 

 

№ 

з/п 

Навчальний заклад району Напрямки співпраці, спільні заходи 

1. Спеціалізована школа №96 ім. Антонова 

з поглибленим вивченням російської  

мови 

Відвідування Культурного центру Росії 

в Україні.Участь учителів у семінарах. 

Участь учнів у конкурсах та заході 

«Тютчевські читання» 21.11.2013 р.   

2.   

 

8. Посольство Франції в м. Києві 

 

№ 

з/п 

Навчальний заклад району Напрямки співпраці, спільні заходи 

1. Середня загальноосвітня школа № 205 Круглий стіл «Освітня система у 

Франції», зустрічі учнів та вчителів з 

представниками посольства, інтернет-

спілкування. Проведення тижня 

французької поезії. 

 

 

9. Рада національних товариств України 

 

№ 

з/п 

Навчальний заклад району Напрямки співпраці, спільні заходи 

1. Спеціалізована школа №96 ім. Антонова Участь учнів у Всеукраїнських 



з поглибленим вивченням російської  

мови 

літературних читаннях «Шевченко 

мовами національних меншин» 

19.09.2013 р. 

 

 

10.Представництво « Pearson Education»  

 

№ 

з/п 

Навчальний заклад району Напрямки співпраці, спільні заходи 

1. Середня загальноосвітня школа № 35 Семінари-тренінги для вчителів та 

учнів, підготовка до ЗНО учнів 11 

класу 

2. Середня загальноосвітня школа № 281 Семінари-тренінги для вчителів та 

учнів, підготовка до ЗНО учнів 11 

класу 

3. Гімназія «Апогей» Семінари-тренінги для вчителів та 

учнів, підготовка до ЗНО учнів 11 

класу 

4   

 

11. Представництво ООН в Україні 

 

№ 

з/п 

Навчальний заклад району Напрямки співпраці, спільні заходи 

1. Спеціалізована школа № 197 ім. 

Д.Луценка з поглибленим вивченням 

іноземних мов  

Зустрічі учнів зі співробітниками 

Представництва 

2. Київська гімназія № 154 Екскурсії для учнів 7 –11 - их класів  

 

 

12. Міжнародна молодіжна організація AIESEC 

 

№ 

з/п 

Навчальний заклад району Напрямки співпраці, спільні заходи 

1. Спеціалізована школа № 200 ім. В.Стуса 

з поглибленим вивченням іноземних мов  

Проведення лекцій, дискусій, рольових 

ігор, практичних занять, тренінгів зі 

волонтерами  з різних країн, розробка 

та реалізація авторських міні-проектів, 

участь у міжнародному екологічному 

форумі «Лідер та лідерство». 

2. Київська гімназія № 287 Проведення лекцій, дискусій, рольових 

ігор, практичних занять, тренінгів зі 

волонтерами  з різних країн, розробка 

та реалізація авторських міні-проектів, 

участь у міжнародному екологічному 

форумі «Лідер та лідерство». 

3. Спеціалізована школа № 317 Проведення лекцій, дискусій, рольових 

ігор, практичних занять, тренінгів зі 

волонтерами  з різних країн, розробка 

та реалізація авторських міні-проектів, 

участь у міжнародному екологічному 

форумі «Лідер та лідерство». 

4. Спеціалізована школа № 254 з Проведення лекцій, дискусій, рольових 



поглибленим вивченням іноземних мов ігор, практичних занять, тренінгів зі 

волонтерами  з різних країн, розробка 

та реалізація авторських міні-проектів, 

участь у міжнародному екологічному 

форумі «Лідер та лідерство». 

5. Спеціалізована школа № 304 з 

поглибленим вивченням інформаційних 

технологій  

Проведення лекцій, дискусій, рольових 

ігор, практичних занять, тренінгів зі 

волонтерами  з різних країн, розробка 

та реалізація авторських міні-проектів, 

участь у міжнародному екологічному 

форумі «Лідер та лідерство». 

6. Гімназія «Апогей» Проведення лекцій, дискусій, рольових 

ігор, практичних занять, тренінгів зі 

волонтерами  з різних країн, розробка 

та реалізація авторських міні-проектів, 

участь у міжнародному екологічному 

форумі «Лідер та лідерство». 

7. Середня загальноосвітня школа № 50 Проведення лекцій, дискусій, рольових 

ігор, практичних занять, тренінгів зі 

волонтерами  з різних країн, розробка 

та реалізація авторських міні-проектів, 

участь у міжнародному екологічному 

форумі «Лідер та лідерство». 

8. Середня загальноосвітня школа № 162 Проведення лекцій, дискусій, рольових 

ігор, практичних занять, тренінгів зі 

волонтерами  з різних країн, розробка 

та реалізація авторських міні-проектів, 

участь у міжнародному екологічному 

форумі «Лідер та лідерство». 

 

13. Громадська організація «Європейський вибір», 

Всеукраїнська молодіжна організація «Служіння заради миру» 

 

№ 

з/п 

Навчальний заклад району Напрямки співпраці, спільні заходи 

1. Гімназія «Апогей» Заходи в рамках діяльності євро - клубу 

«Співдружність», обмін молодіжними 

делегаціями, участь у культурних 

програмах 

 

14. Співпраця з міжнародними громадськими організаціями та дипломатичними 

представництвами Київської гімназії східних мов №1 

 

Представництво міністерства науки і культури Ірану в Україні та Білорусії  

№ 

п.п. 

Навчальний заклад 

району 

Напрямки співпраці Спільні заходи 

1 КГСМ №1 Святкування 34 річниці 

Ісламської революції в Ірані. 

Вітання адміністрацією 

гімназії співробітників 

посольства та особисто 

Надзвичайного та 

Повноважного посла 

07.02.2013. адміністрація і 

вчителі перської мови 

Київської гімназії східних 

мов №1 були запрошені на 

святкування 34 річниці 

Ісламської революції в Ірані в 

Посольство Ісламської 



Ісламської Республіки Іран в 

Україні пана Акбар Гашемі 

алі Абаді 

Республіки Іран в Україні.  

 

2 КГСМ №1 Святкування Наврузу за 

східним календарем . 

 

  

19.03.2013. адміністрація, 

вчителі та групи учнів 

перської мови  Київської 

гімназії східних мов №1 

брали участь у святкуванні 

Наврузу  в Українському 

домі.  

3 КГСМ №1 Святкування Наврузу за 

східним календарем з 

іранською діаспорою та 

студентами-іраністами Києва. 

21.03.2013. група учнів 

Київської  гімназії східних 

мов № 1 зустрілася з 

представниками Посольства 

Ісламської Республіки Іран в 

Україні 

4 КГСМ №1 Тиждень перської мови в 

гімназії. 

18.03. - 22.03.2013 був 

проведений тиждень перської 

мови та культури. Найбільш 

значними подіями стали: 

конкурси каліграфів, дитячої 

пісні, знайомство з творчістю 

сучасних іранських співаків, 

вікторина іранознавців. 

 

Посольство Турецької  Республіки  в Україні 

№ 

п.п. 

Навчальний заклад 

району 

Напрямки співпраці Спільні заходи 

1 КГСМ №1 Співпраця зі школою 

«Меридіан» м. Київ 

Листування  

 

Зв'язки з Японією  

№ 

п.п. 

Навчальний заклад 

району 

Напрямки співпраці Спільні заходи 

1 КГСМ №1 Співпраця з навчальними 

закладами Японії. Початок 

діяльності.  

15 березня 2013 року КГСМ 

№1 відвідала представник 

мовної школи міста Токіо 

Ямазакі Ери. Ямазакі 

відвідала уроки японської 

мови, поспілкувалась з 

учнями та запропонувала 

учням старшої школи  

програми з вивчення 

японської мови у місті Токіо. 



2 КГСМ №1 Співпраця з Посольством 

Японії в Україні 

17 квітня 2013 року аташе з 

культури Посольства Японії в 

Україні, пані Нанає Сато, 

відвідала гімназію. 

3 КГСМ №1 Мовне стажування учнів в 

Японії 

У Токіо 1 учениця 10 класу 

навчалася в мовній школі 

TOPA 21 st Century Japanese 

language school 

4 КГСМ №1  13 вересня 2013 року учні та 

вчителівідвідали фестиваль-

виставку «Япономанія» у 

виставкому центрі 

«Експоплаза», прийняли 

участь в проведенні майстер-

класів з оригамі, чайна 

церемонія, традиційний 

японський одяг кімоно, 

познайомились з роботою 

культурних центрів японської 

мови та культури «Сан» та 

японського центру при КПІ 

5 КГСМ №1  14 листопада 2013р. В 

гімназії пройшла зустріч з 

директором компанії 

Панасонік Україна паном 

Кадзі Терадзіма та 

призидентом компанії 

Панасонік Росія паном Сигео 

Судзукі. Учні та вчителі 

ознайомили гостей з роботою 

кабінетів східних мов, 

учитель Івахненко Н.Г. 

показала відкритий урок в VII 

класі. Гості з захопленням 

слухали японську поезію 

Танка, пісні та танці у 

виконанні учнів гімназії.  

Зв'язки з Посольство Соціалістичної Республіки В'єтнам в Україні 

 КГСМ №1  Листування з Посольством 

 

Зв'язки з Посольством Республіки Корея в Україні 

 КГСМ №1  7.10.2013 в гімназії було 

проведено свято Хангільнань. 

Діти продемонстрували свої 

досягнення в опануванні 

корейською мовою. Були 

присутні волонтери 



Республіки Кореї. Свято 

залишило незабутні 

вражання. 

 КГСМ №1  11.2013 учні 9-А класу 

прийняли участь у 

Всеукраїнській олімпіаді з 

корейської мови в м.Харків, 

показали високий рівень 

знання мови (Тихоненко 

Анна – ІІ місце, Звагольский 

Сергій – ІІІ місце).  

Зв'язки з посольством Республіки Індія в Україні 

 КГСМ №1  25.01.2013 адміністрація 

гімназії надіслала лист на 

ім’я Надзвичайного та 

повноважного Посла 

Республіки Індія в Україні 

пану Раджеву Кумару 

Чандеру з нагоди 

національного свята Індії - 

дня Республіки. 

 КГСМ №1  12.11.2013 гімназія отримала 

методичну та навчальну 

літературу  від посольства 

Індії. 

Посольства арабських країн в Україні 

 КГСМ №1 Проведення Скайп-мосту з 

алжирською школою 

ім.Фатіми ХаджАхмед району 

Гідра міста Алжира – столиці 

Алжирської Народної 

Демократичної Республіки.  

У Київській гімназії східних 

мов № 1 відбувся унікальний 

захід – 4 грудня 2012 р. о 

14.00 за київським часом  

було налагоджено 

міжнародний скайп-міст 

Україна – Алжир, який на 

цілу годину з’єднав дві 

школи, дві столиці, два 

континенти.  

 КГСМ №1 Прийом Надзвичайного та 

Повноважного Посла 

Палестини в Україні паном 

Мохамед Аль Асаад гімназії.  

Бесіда про наміри 

співробітництва у галузі 

освіти. 

28 серпня 2013р. 

 

Посольство Китайської Народної Республіки в Україні 

№ 

п.п. 

Навчальний 

заклад району 

Напрямки співпраці Спільні заходи 

1 КГСМ №1 

11.11.2013. 

Районний етап проведення 

Всеукраїнської учнівської 

олімпіади зі східних мов 

(китайська, японська, 

арабська, турецька, 

Кількість учасників – 145, 

переможців – 91 (китайська -24, 

японська – 11, турецька – 18, 

арабська -6, корейська – 2, перська 

– 6, гінді – 2. 



 

 

Співпраця  з  українською діаспорою 

 

Естонія 

 

№ 

пп 

Навчальний заклад Громадська організація, навчальний заклад української 

діаспори 

1. Спеціалізована школа № 

197 ім. Д. Луценка з 

поглибленим вивченням 

іноземних мов   

Земляцтво «Водограй» м.Сіламає 

 

Федеративна Республіка Німеччина 

№ 

пп 

Навчальний заклад Громадська організація, навчальний заклад української 

діаспори 

1. Спеціалізована школа № 40 

з поглибленим вивченням 

німецької мови   

Українська діаспора в м.Мюнхені 

 

4. Канада  

 

№ 

пп 

Навчальний заклад Громадська організація, навчальний заклад української 

діаспори 

1. Київська гімназія № 287    Українська діаспора м.Рейджан 

 

2 Середня загальноосвітня 

школа № 297 

Редакція газети «Українське слово» м.Вінніпег 

 

корейська, гінді, перська)  

2 КГСМ № 1 

25.04.2013. 

Святкування Свята Весни 

за китайським календарем 

Київський національний 

лінгвістичний університет 

3 КГСМ № 1 Участь у XVI міжнародній 

виставці «Сучасна освіта в 

Україні. Тема семінару:  

Розвиток іншомовної 

культурологічної 

компетентності гімназистів 

у сучасній системі навчання 

східних мов (за 

результатами 

експерименту) » 

25-27 лютого 2013р.  25.02 – 27.02. 

2013 р. КГСМ№1 брала участь в 

XVI міжнародній виставці «Сучасна 

освіта в Україні». 

Отримали Свідоцтво про 

нагородження золотою медаллю:  

«Сучасна освіта в Україні - 2013» в 

номінації «Впровадження творчих 

педагогічних розробок та надбань в 

освітній процес». 

           Також  отримали Диплом за 

високі творчі досягнення в 

удосконаленні змісту  навчально – 

виховного процесу національної 

системи освіти України, за 

підписом Міністра Освіти Д. 

Табачника та Президента Академії 

педагогічних наук  В. Кременя. 

Були присутні представники 

Посольства КНР в Україні. 

  



Участь у міжнародних програмах та проектах 

 

1. Екологічний проект Green Rush 

№ 

з/п 

Навчальний заклад району Напрямки співпраці, спільні заходи 

1. Середня загальноосвітня школа № 50  Комплекс уроків-презентацій «Екологія 

без кордонів, ефект доміно», «Ресурси 

та ефективне використання їх», 

«Екологія в повсякденному житті» 

 

2. Міжнародна програма «FLEX», STUDY.UA 

№ 

з/п 

Навчальний заклад району Напрямки співпраці, спільні заходи 

1. Спеціалізована школа № 196 з 

поглибленим вивченням іноземних мов 

Участь учнів у конкурсі знавців 

англійської мови, дискусіях, іграх,  

демонстрації презентацій 

2. Спеціалізована школа № 197 ім. Д. 

Луценка з поглибленим вивченням 

іноземних мов 

Участь учнів у конкурсі знавців 

англійської мови, дискусіях, іграх,  

демонстрації презентацій 

3. Спеціалізована школа № 317 з 

поглибленим вивченням іноземних мов 

Участь учнів у конкурсі знавців 

англійської мови, дискусіях, іграх,  

демонстрації презентацій 

4. Гімназія «Євроленд» Участь учнів у конкурсі знавців 

англійської мови, дискусіях, іграх,  

демонстрації презентацій 

3. Американсько-українська програма «Classroom to classroom» 

№ 

з/п 

Навчальний заклад району Напрямки співпраці, спільні заходи 

1. Середня загальноосвітня школа № 83 Листування, обмін матеріалами зі 

історії, традицій, культури України та 

США 

 

4. Міжнародний проект «Від Дніпра до Варти»  

№ 

з/п 

Навчальний заклад району Напрямки співпраці, спільні заходи 

1. Ліцей «Еко» № 198- Ліцей № 1 імені 

Костюшка м. Вєлюнь 

Участь учнів у екологічному проекті 

 

5.  Міжнародна екологічна кампанія «Wake up Call», «Крок до здорового 

майбутнього – Зелений пакет - Україна» 

№ 

з/п 

Навчальний заклад району Напрямки співпраці, спільні заходи 

1. Спеціалізована школа № 304 з 

поглибленим вивченням інформаційних 

технологій 

Тематичні лекції для учнів, вчителів і 

батьків 

 

6. Міжнародні проекти «Європейська співдружність», «Міжнародна освіта» 

№ 

з/п 

Навчальний заклад району Напрямки співпраці, спільні заходи 

1. Гімназія «Апогей» Участь у конференціях, освітніх 

діалогах,  у грі «Пізнаємо Європу 

разом»,  спільне оздоровлення учнів у 

таборах Республіки Польща.  



7. Міжнародний екологічний проект, організований МЕF Edukation (Туреччина,  

м. Стамбул) 

№ 

з/п 

Навчальний заклад району Напрямки співпраці, спільні заходи 

1. Київська гімназія східних мов №1 Участь у конкурсах-виставках 

педагогічних досягнень учителів у 

викладанні турецької мови та науково-

дослідницької роботи учнів. 

 

 

 

 

 

 


