
Співробітництво з зарубіжними навчальними закладами 

 
№ 

 п/п 
Навчальний 
заклад району. 

Зарубіжний 
навчальний заклад. 
 
 

Термін дії угоди Напрямки співпраці 

Республіка Азербайджан (AZ) 
1. Спеціалізована 

школа І-ІІІ 
ступенів 
№247імені з 
поглибленим 
вивченням 
російської мови 

СЗШ № 164 ім. 
Е.Тагізаде з 
поглибленим 
вивченням англійської 
мови  м. Баку 
 

11.05.2013-  
31.12.2020  

-листування; 
- методична допомога;       
- обмін досвідом та 
делегаціями. 

Республіка Білорусь (BY) 
2. Спеціалізована 

школа І-ІІІ 
ступенів №23 з 
поглибленим 
вивченням 
англійської мови 

ГУО Гімназія № 5 
 м. Мінськ  

08.04.2011 -
08.04.2016 року 
 

-освітньо – культурний 
 І Міжнародний телевізійний 
дитячий фестиваль-конкурс 
мистецтв 
«EURO MUSIC DANCE» 

3. Спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів №202 з 
поглибленим 
вивченням 
природничо-
математичних наук 

Школа № 202  
м. Мінск 

Без підписання 
угоди 

-листування; 
- методична допомога;       
- обмін досвідом та 
делегаціями; 
-святкування Дня Республіки 
Білорусь в Україні. 

4. Спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів №202 з 
поглибленим 
вивченням 
природничо-
математичних наук 

Школа № 61 
м. Гомель 
 

Без підписання 
угоди 

-листування. 
 

5. Школа І-ІІІ 
ступенів №249 

Гімназія № 3 
 м. Могільов 

11.03.2008 -
11.03.2018 року 

-листування; 
- методична допомога;       
- обмін досвідом та 
делегаціями. 

Болгарія (BG) 
6. Ліцей №293 І-ІІІ 

ступенів 
школа № 92 ім.  
Д.Талева 
 м. Софія 

З 1998-Безстрокова  -обмін делегаціями; 
-проведення спільних свят: 
-День словянської писемності; 
-День незалежності Болгарії; 
- Грудень 2014 року 
Міжнародна виставка дитячого 
малюнка «Ми за мир» 

7. Спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів № 301  
імені Ярослава 
Мудрого з 
поглибленим 
вивченням 
англійської мови 

Середньоосвітнє 
училище №28 м. Софія 

2012 - 2017  Обмін досвідом та інформацією 
що до роботи шкіл з питань 
навчально-виховного процесу. 
Інтернетспілкування 
учнівського самоврядування. 

Великобританія (GB) 
8. Спеціалізована 

школа І-ІІІ 
ступенів № 277 з 
поглибленим 
вивченням 
англійської мови 

Хейзельська школа 
англійської мови 

04.09.2000 - термін 
необмежений 
 

- Організація екскурсій за 
кордон 
- Організація інтернет 
конференцій та вебінарів для 
учнів та вчителів 

Грузія (GE) 



9. Економіко-
правовий ліцей  

Авторський 
загальноосвітній 
комплекс «Картулі 
Сасцавлебелі» 
(«Грузинська школа») 

Безстрокова  -обмін досвідом навчально-
виховної роботи; 
-ознайомлення учнів з 
памятками історії, архітектури 
та культури; 
-інтернетспілкування. 

Естонія (EE) 
10. Спеціалізована 

школа І-ІІІ 
ступенів №23 з 
поглибленим 
вивченням 
англійської мови 

м. Тарту 
Тартуський  
Російський Ліцей 

07.04.2013 -
07.04.2018 року 

-проведення культурно- 
посвітницьких міроприємств 
присвячених історичним подіям 
і сучасності України і Естонії  
-відзначення міжнародних свят 

11. Школа І-ІІІ 
ступенів №276 

Хаапсаулська 
Ніколаєвська школа  

24.09.2013 - термін 
необмежений 
 

-проведення культурно- 
посвітницьких міроприємств 
присвячених історичним подіям 
і сучасності України і Естонії  
-відзначення міжнародних свят 
-Європейська демократія 
-вшанування великого 
минулого і знайомство з ним 

Молдова (MD) 
12. Спеціалізована 

школа І-ІІІ 
ступенів №189 з 
поглибленим 
вивченням 
англійської мови 

Школа № 10 
м. Рибниця  

05.10.2010- термін 
необмежений 

-ознайомлення з культурою, 
традиціями та історією; 
-обмін делегаціми вчителів та 
учнів. 

13. Спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів №189 з 
поглибленим 
вивченням 
англійської мови 

Гімназія № 2 
 м. Бендери 

07.10.2006- термін 
необмежений 

-ознайомлення з культурою, 
традиціями та історією; 
-обмін делегаціми вчителів та 
учнів. 

14. Спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів №313 з 
поглибленим 
вивченням 
інформаційних 
технологій 

 Школа№2 
м. Рибниця  
 

23.10.2005- термін 
необмежений 
 

-листування; 
- методична допомога;       
- обмін досвідом та 
делегаціями. 

15. Школа І-ІІІ 
ступенів №259 

Середня 
загальноосвітня 
 школа № 17  
м. Бендери 

2004 - термін 
необмежений 
 

-листування; 
- методична допомога з метою 
вивчення української мови;       
- обмін досвідом та делегаціями 

Литва (ІT) 
16. Школа І-ІІІ 

ступенів №147 
Гімназія «Ріто» 
м. Друскінінкай  

15.03.2012 – 
15.03.2017 року 
 

--ознайомлення з культурою, 
традиціями та історією; 
-педагоічні вебінари;  
-інтернетспілкування. 

17. Школа І-ІІІ 
ступенів №275 

Гімназія ім. 
О.С.Пушкіна 
м. Каунас 
 

19.03.2012- 
19.03.2017 року 
 

-листування; 
- методична допомога;       
- обмін досвідом та 
делегаціями. 

Німеччина (DE) 
18. Школа І-ІІІ 

ступенів №248 
Реальшуле  
м. Хальсбронн (Баварія 
) 

27.12.1999 -  термін 
необмежений 

-листування; 
- методична допомога;       
- обмін досвідом та 
делегаціями. 

19. Спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів №307 з 
поглибленим 
вивченням 
природничих наук 

Юнгманшуле  
м.Екернфьорд  
 

08.05.2009 – термін 
необмежений 

-листування; 
- методична допомога 
(ознайомлення з навчально-
виховним процесом та 
запровадженням інноваційних 
навчальних технологій); 



- обмін досвідом та 
делегаціями. 

20. Гімназія 
«Троєщина» 

Середня 
загальноосвітня школа 
м. Фрьонденберг  
 

Листопад 2008 -
Листопад 2015  

- співробітництво сторін у 
сфері освіти та 
виховання молоді; 
- обмін делегаціями у 
складі вчителів, учнів та 
керівництва; 
- обмін технологіями  в 
сфері освіти; 
- вивчення німецької 
та української мов; 
- ознайомлення з історичною та 
культурною 
спадщиною українського 
та німецького народів; 
- ознайомлення з навчально-
виховним процесом в школах 
під час прийому делегацій; 
- відвідування історико-
культурних пам’ яток Києва та 
міст Німеччині; 
- мовна практика 
- благодійна допомога дітям-
сиротам у селі  
Полонки (дитячий будинок) та 
дітям постраждалим у наслідок  
аварії на ЧАЕС 

Польща (PL) 
21. Спеціалізована 

школа І-ІІІ 
ступенів №23 з 
поглибленим 
вивченням 
англійської мови 

м. Скочов 
ліцей№1 
 

31.01.02.2012 – 
31.01.2017року 

Освітньо – культурний проект 
“Україна – Польща – 
Співдружність”  
-Міжнародний фестиваль 
дитячих колективів “Театральна 
маска” 

22.  Спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів №189 з 
поглибленим 
вивченням 
англійської мови 

Гімназія № 2 м. 
Сулехов  

10.12.2004- термін 
необмежений 
 
 

- листування; 
- методична допомога;       
- обмін передовим педагогічним 
досвідом. 

23. Спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів №189 з 
поглибленим 
вивченням 
англійської мови 

Ліцей м. Скосов 18.04.2005- термін 
необмежений  

-ознайомлення з країною, 
культурою, традиціями; 
-інтернетспілкування. 

24. Школа І-ІІІ 
ступенів №238 

гімназія ім. Польських 
нобелістів,  
с. Вербковіце, 
воєводство Люблінське 

18.01.2007 – 
18.01.2016 року 
 

-листування; 
- методична допомога;       
- обмін досвідом та 
делегаціями; 
-заочний клуб старшокласників 
. 

25. Спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів №250 з 
поглибленим 
вивченням 
математики 

Загальноосвітній ліцей 
ім. Т. Г. Шевченко 
м. Білий Бір 
 

11.02.2005- термін 
необмежений 
 

-листування; 
- методична допомога;       
- обмін досвідом та 
делегаціями. 

26. Школа І-ІІІ 
ступенів №308 

Загальноосвітній ліцей 
ім. Т. Г. Шевченко 
м. Білий Бір 

11.02.2005- термін 
необмежений 
 

-листування; 
- методична допомога;       
- обмін досвідом та 
делегаціями. 

27. Приватна 
лінгвістична 

Школа ім. Яна Павла ІІ  
м. Осіек 

15.03.2006- термін 
необмежений 

- обмін досвідом та 
делегаціями; 



гімназія  - прийняття участі у 
міжнародному  фестивалі 
“Голосіївська осінь». 

28. Приватна 
лінгвістична 
гімназія 

Бурса шкільна ім. 
Бачинського м. Пулави 
Люблінського 
воєводства 

безстрокова - телемости; 
- методична допомога;       
- обмін досвідом. 

29. Гімназія “Києво- 
могилянський 
колегіум”         

Ліцей «SOWARD» 
м.Ченстохова 

Довгострокова -адаптація рівня випускників 
української школи до 
європейських освітніх 
стандартів та вимог; 
- забезпечення персонального 
доступу учнів до європейських 
інформаційно-навчальних 
програм на базі MOODLE 
 

30. Гімназія № 283 ІІ-
ІІІ ступеня 

Шкільне об’єднання 
м. Кенсово Куявсько- 
Поморське 
воєводство 

   Тухольського повіту 

Довгострокова Організація соціально-виховних 
просвітницьких заходів; 
організація масово-культурно- 
відпочинкових заходів; 
розвиток інфокомуні кати вної 
діяльності; підвищення 
громадсько- патріотичної та 
соціально - громадської дітей та 
молоді; організація та 
проведення благодійних акцій. 

Російська Федерація (RU) 
31. Спеціалізована 

школа І-ІІІ 
ступенів №23 з 
поглибленим 
вивченням 
англійської мови 

м.Москва 
Державний заклад 
центр додаткової 
освіти дітей 
«Колейдоскоп 

10.05.2011- 
10.05.2016 року 
 
 

-Міжнародний фестиваль 
дитячих колективів “Театральна 
маска”; 
 

32. Спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів №23 з 
поглибленим 
вивченням 
англійської мови 

м. Санкт- Петербург 
Середня 
загальноосвітня школа 
№ 595 

05.04.2012 – 
05.04.2017 року 
 

-Міжнародний фестиваль 
дитячих колективів “Театральна 
маска”; 
 

33. Школа І-ІІІ 
ступенів №192 

м. Брянськ  
Школа № 11 
им.П.М.Комозіна 

25.10.2012 –  термін 
необмежений 
 

-листування; 
- інтернетспілкування; 
- методична допомога;       
- обмін досвідом та делегаціями  
(керівник гуртка 
«Співдружність» двічі відвідала 
цей заклад в 2014 році) 

34. Спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів №207 з 
поглибленим 
вивченням 
англійської мови 

Муніципальний 
бюджетний 
загальноосвітній 
заклад «Шолоховська 
гімназія,  
станиця Вьошинська» 

23.05.2003- термін 
необмежений 

-листування; 
- методична допомога;       
- обмін досвідом та 
делегаціями; 
- участь у заочному конкурсі 
науково – дослідницьких праць 
в межах дитячо – юнацького 
руху «Шолоховський родник»; 
-участь у дитячо – юнацькому 
русі «Шолоховській родник». 

35. Школа І-ІІІ 
ступенів №238 
 

середня 
загальноосвітня школа 
№ 1972, м. Москва, 
 

 
20.11.2012 – 
20.11.2017року 

- Переписка учнів та вчителів 
школи з метою обміну 
досвідом, науково-методичною 
літературою. 
-  Заочний клуб 
старшокласників по переписці, 
обміну фотографіями, 
відеоматеріалами. 
- Обмін досвідом по роботі у 



музеях. 
Обмін досвідом у роботі з 
навчання екскурсоводів. 

36. Школа І-ІІІ 
ступенів №238 

Муніципальна 
бюджетна освітянська 
установа середня 
загальноосвітня школа 
№ 12 м. Смоленська 

2013-2018 - Спілкування в мережі 
Інтернет. Лютий 2014 
рокуТелеміст «Київ-Смоленськ-
2014. До 200-річчя з дня 
народження Т.Г.Шевченка» 
-  Обмін делегаціями. 
- Листування учнів, вчителів з 
метою обміну досвідом, 
науково-методичною 
літературою. 
-Заочний клуб старшокласників 
по переписці, обміну фото-
відеоматеріалами. 

37. Спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів 
№247імені з 
поглибленим 
вивченням 
російської мови 

Середня 
загальноосвітня школа 
№ 1014 м. Москва  
  

11.01.2010 –  термін 
необмежений 
 

Листування через мережу 
інтернет: обмін інформацією в 
сфері освіти, обмін знань між 
учнями школи. 

38. Спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів 
№247імені з 
поглибленим 
вивченням 
російської мови 

Середня 
загальноосвітня школа 
№ 55 Петроградського 
району м. Санкт-
Петербург 

20.04.2012- 
20.04.2017 року 

-листування; 
- методична допомога;       
- обмін досвідом та 
делегаціями. 

39. Спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів №264 з 
поглибленим 
вивченням 
англійської мови 

м. Москва  
Школа № 1002  
 
 

23.10.2010 – 
23.10.2015року 
 
 

-листування; 
- методична допомога;       
- обмін досвідом та 
делегаціями. 

40. Спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів №264 з 
поглибленим 
вивченням 
англійської мови 

м. Москва  
Школа № 1376 

25.10.2010 – 
25.10.2015року 

-листування; 
- методична допомога;       
- обмін досвідом та 
делегаціями. 

41. Школа І-ІІІ 
ступенів №282 

Муніципальний 
освітній заклад середня 
загальноосвітня школа 
с.Пишлиці 
Шатурського району 
Московська обл. 
 

безстрокова -листування; 
- методична допомога;       
- обмін досвідом та делегаціями 
- сприяння розвитку 
краєзнавства, туризму шляхом 
організації поїздок учнів та 
вчителів 

42. Спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів № 301  
імені Ярослава 
Мудрого з 
поглибленим 
вивченням 
англійської мови 

Середньо-загальна 
школа №202  м. 
Москва 

2012- 2017  Обмін досвідом та інформацією 
що до роботи шкіл з питань 
навчально-виховного процесу. 
Інтернетспілкування 
учнівського самоврядування. 

43. Приватна 
лінгвістична 
гімназія 

Ломоносовська школа  
м. Москва 

безстрокова Телемости та скайп-
конференції 

Соціалістичній Республіці В'єтнам (VN) 
44. Спеціалізована 

школа І-ІІІ 
ступенів 
№251імені Хо Ши 

Середня спеціалізована 
школа Ханой 
Амстердам 
м. Ханой  

24.01.2013- 
24.01.2018 року 

-листування; 
- методична допомога;       
- обмін досвідом в галузі 
передових педагогічних 



Міна з 
поглибленим 
вивченням 
англійської мови 

 технологій 

Туреччина (TR) 
45. Дошкільний 

навчальний заклад 
(ясла-садок)№ 125 

Дитячий садок 
«Папатія» районного 
управління освіти 
Кючюкчекмедже м. 
Стамбула 

02.04.2013-
02.04.2018 

-обмін досвідом в галузі 
передових педагогічних 
технологій; 
-вивчення традицій і досягнень 
країн-партнерів. 

46. Початкова школа 
Більге Сояк 
м.Істанбул 

Спеціалізована школа 
І-ІІІ ступенів № 277   з 
поглибленим 
вивченням англійської 
мови 

04.2005 -  термін 
необмежений 
 

- Організація екскурсій за 
кордон 
- Організація інтернет 
конференцій та вебінарів для 
учнів та вчителів 

Франція (FR) 
47. Гімназія “Києво- 

могилянський 
колегіум”         

м. Вкрсаль Ліцей 
Жюль-Фері 

 
 

Квітень 2013 – 
безстроково 
 

-листування; 
- методична допомога;       
- обмін досвідом та 
делегаціями, обмін кращими 
практичними досвідами між 
школами. 

Чеська  Республіка (CZ) 
48. Спеціалізована 

школа І-ІІІ 
ступенів №250 з 
поглибленим 
вивченням 
математики 

Дослідницький 
інститут тоталітарних 
режимів( USTR ) 
Чеської республіки 

Без підписання 
угоди 

18.12.2014 Освітній  
міжнародний  семінар «Метод 
усної історії для навчання 
новітній історії. Досвід Чеської 
Республіки.» 

Співпраця 
з міжнародними громадськими організаціями, дипломатичними 

представництвами 
 
№ 
 п/п 

Навчальний заклад 
району. 

Напрям співробітництва Спільні заходи. 

Міжнародний благодійний фонд мистецтв “ Dzintara zvaigzne”, м.Рига (Латвія). 
1. Спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів №23 з 
поглибленим 
вивченням англійської 
мови 

Освітньо – культурний 
-проведення міжнародних 
фестивалів.  
-створення для дітей та 
підлітків можливості 
творчого спілкування,  
-виявлення нових талантів,  
- обмін досвідом, творче 
спілкування і активізація 
творчого потенціалу молоді. 

Міжнародний фестиваль-конкурс 
«Євроюрмала» 

Литовське товариство ім..Майроніса, м.Київ ( Україна). 
2. Школа І-ІІІ ступенів 

№147 
Освітньо- культурна 
діяльність 
--ознайомлення з культурою, 
традиціями та історією; 
-фолькльорні заходи. 

Святкування національних та державних 
свят ( Новий рік, День незалежності Литви, 
виставка “Литовська національна спадщина. 
Традиційне мистецтво костюму”)  
19.11.2014 року участь у фестиваль 
національних меншин «Ми діти твої, 
Україно», присвяченому святкуванню 20-ї 
річниці хору Товариства литовської 
культури імені Майроніса.. 
 
 

Центр по роботі з біженцями Рокада, м.Київ ( Україна). 
3. Школа І-ІІІ ступенів 

№192 
Освітньо – культурна 
діяльність.  
-фолькльорні заходи; 
- інформаційні кампанії із 

Фестиваль « В колі дружньої сім’ї». 
Новорічні свята. 
Проведення сумісних уроків толерантності. 



презентації європейських 
принципів, кращих практик 
міжнародного законодавства; 
-підвищення обізнаності 
громадськості з питань 
біженців та мігрантів. 

4. ЗНЗ району -підвищення обізнаності 
громадськості з питань 
біженців та мігрантів; 
-інформаційні кампанії із 
презентації європейських 
принципів, кращих практик 
міжнародного законодавства 

Волонтерська робота. 

ЮНЕСКО 
6. Школа І-ІІІ ступенів 

№119, Гімназія 
“Троєщина” ІІ-ІІІ 
ступеня, Гімназія №39 
І-ІІІ ступенів імені 
гетьмана України 
Богдана 
Хмельницького, 
Гімназія “Києво-
могилянський 
колегіум” 

Науково –освітній. 
Екологічне виховання дітей. 
-створення для дітей та 
підлітків можливості 
творчого спілкування,  
-виявлення нових талантів; 
 -обмін творчими 
досягненням; 
 -формування екологічної 
свідомості та дбайливого 
ставлення до природи рідного 
краю; 
- обмін досвідом, творче 
спілкування і активізація 
творчого потенціалу молоді. 

Участь у міжнародних проектах. 

6. Школа І-ІІІ ступенів 
№119 

Участь у спільних проектах. 
Проведення конференцій, 
круглих столів, випуск 
стінгазет. 

Участь у ІІ Київській конференції 
асоційованих шкіл ЮНЕСКО приуроченій  
до 200-річчя від дня народження Тараса 
Григоровича Шевченка. 
Участь у Всеукраїнській конференції учнів 
асоційованих шкіл ЮНЕСКО «Модель 
ідеального суспільства за Шевченком: 
освітні ініціативи ЮНЕСКО задля 
гармонізації відносин у полікультурному 
світі відповідно до принципів 
«Нового гуманізму» 
 

7. Гімназія “Троєщина” ІІ-
ІІІ ступеня 

Участь у спільних проектах. 
Відзначення в гімназії днів 
ЮНЕСКО. 
Проведення конференцій, 
круглих столів, випуск 
стінгазет, оформлення 
шкільного стенду  

Участь у конференції, присвяченій 200 річчю 
з дня народження Т.Г.Шевченко  в 
Київському  ліцеї «Крок» 
Проведені заходи до днів Європейської 
спадщини - жовтень 
Виставка матеріалів в бібліотеці на тему 
«Зберігаємо культурну спадщину Європи» 
Конкурс стинівок:  Країни Євросоюзу 
Проведення роботи в рамках проекту 
Асоційованих шкіл ЮНЕСКО(протягом 
року) 
Організація заходів, приурочених до 
знаменних дат та міжнародних свят, 
відзначення пам’ ятних дат ООН (за окремим 
планом) – проводиться протягом року 

8. Гімназія “Києво- 
могилянський 
колегіум”         

Участь у спільних проектах. 
Відзначення в гімназії днів 
ЮНЕСКО. 
Проведення конференцій, 
круглих столів, випуск 
стінгазет. 

Участь у всеукраїнській екологічній 
конференції. Виступ з доповіддю за темою 
«Можливості створення енергоефективних 
та розвиток будівництва пасивних будинків в 
Україні та світі». 
Участь у III міській науково-практичнній 
конференції асоційованих шкіл ЮНЕСКО 
м.Києва «Філосовські основи духовних 
цінностей як істина миру.Толерантність як 



внутрішній ресурс особистості та 
суспільства.» Виступ у секції 
«Наддніпрянська вишиванка». 
 

«Червоний Хрест» 
9. Школа І-ІІІ ступенів № 

238 
– поширення знань про 
можливі катастрофи і 
подолання їх наслідків, 
– підготовка до 
допомоги під час катастроф і 
подолання їх наслідків, 
– охорона здоров'я, 
– соціальна підтримка. 

Участь у благодійній акції «З добротою у 
серці» : збір продуктів харчування та 
миючих засобів для переселенців, збір 
теплого одягу для учасників АТО; 
Проведення уроків медичної підготовки для 
учнів 10-11 класів; 
Перегляд новорічних вистав учнями 
пільгових категорій та отримання 
подарунків. 

10. Спеціалізована школа І-
ІІІ ступенів № 320  з 
поглибленим 
вивченням української 
мови 

Захист та збереження 
навколишнього середовища 
Благодійність 

Організація участі учениці 11 класу у 3-му 
міжнародному форумі волонтерів Червоного 
Хреста Німеччини, Латвії, України та 
Білорусі у м. Лахендорф, Німеччина. 
13.09.2014 Учні СШ № 320 приєдналися до 
акції Червоного Хреста та провели збір 
коштів та продуктів для солдат АТО.  
 

Федерація Всесвітнього Миру 
11. Спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів № 320  з 
поглибленим 
вивченням української 
мови 

Побудова миру 11.12.2014 Група волонтерів з Японії на чолі 
з Послом Миру пані Н. Оморі були 
запрошені і відвідали Різдвяний ярмарок та 
конкурс з німецької мови. 

Наша спадщина 
12. Школа І-ІІІ ступенів 

№ 282 
Проведення спільних 
культурно-масових та 
спортивних заходів  

Підліткові ігри «Олімпіада». 
Допомога бійцям АТО. 

IEARN “Міжнародна навчальна і ресурсна сітка ” 
13. Гімназія “Троєщина” І-

ІІІ ступенів 
Науково –освітній. 
Екологічне виховання дітей. 
- обмін творчими 
досягненням; 
- створення умов для творчої 
співпраці обдарованої молоді. 

Міжнародний проект "Один день у житті“  

Посольство Польщі в Україні, м.Київ ( Україна). 
14. Приватна  Лінгвістична 

гімназія 
Освітньо – культурний 
--ознайомлення з культурою, 
традиціями та історією; 
-фолькльорні заходи. 

Участь у святі з нагоди Дня Незалежності 
Польщі. 
Участь у святі з нагоди Спілки поляків в 
Україні. 
 

Спілка поляків в Україні, м.Київ ( Україна). 
15. Приватна  Лінгвістична 

гімназія 
Освітньо – культурний 
--ознайомлення з культурою, 
традиціями та історією; 
-фолькльорні заходи. 

Участь у святі з нагоди Дня Незалежності 
Польщі. 
Участь у святі з нагоди Спілки поляків в 
Україні. 
 

16. Спеціалізована школа І-
ІІІ ступенів №23 з 
поглибленим 
вивченням англійської 
мови 

Освітньо – культурний 
-проведення міжнародних 
фестивалів.  
-створення для дітей та 
підлітків можливості 
творчого спілкування,  
-виявлення нових талантів. 

Участь у міському конкурсі-фестивалі 
«Діалог держав: партнерство в освіті» 

Російський центр науки і культури, м.Київ ( Україна). 
17. Школа І-ІІІ ступенів 

№192 
Освітньо – культурна 
діяльність.  
-інформаційні кампанії із 
презентації європейських 
принципів, кращих практик 
міжнародного законодавства 

Відвідування виставок, участь у  конкурсах 
та конференціях. 
Новорічні свята. 
Проведення сумісних уроків толерантності. 



18. Школа І-ІІІ ступенів 
№263 імені Євгена 
Коновальця 

Участь у конференціях, 
семінарах, просвітницьких 
заходах.  
- підтримка розвитку дитячої 
творчості;  
-пропаганда в Україні, за 
кордоном досягнень дитячих 
творчих колективів, 
об’єднань;  
-створення інформаційного 
простору стосовно розвитку 
різноманітних форм 
естетичного виховання дітей;  
-сприяння розвитку дитячого 
фестивального руху. 

Всеукраїнський конкурс читців «Жива 
класика», 
1 етап ( лютий 2014р.- ІІ етап)  для учнів 6-х 
класів. 
 

Центр по роботі з біженцями «Рокада», м.Київ ( Україна). 
19. Школа І-ІІІ ступенів 

№192 
Освітньо – культурна 
діяльність.  
-підтримка розвитку дитячої 
творчості;  
-супровід в громадському 
житті, освіті представників 
національних меньшин 

Фестиваль «Новий Рік  крокує світом». 
Проведення сумісних уроків толерантності. 
Новорічні свята. 
Відвідування  семінарів, участь у конкурсах. 

ООН  
20. Школа І-ІІІ ступенів 

№192 
Освітньо – культурна 
діяльність.  
-обмін досвідом; 
-супровід в громадському 
житті, освіті представників 
національних меншин. 

Круглий стіл на тему: 
«Навчання та адаптація біженців в 
освітньому середовищі» 

Представництво Росспівпраці в Україні, м.Київ ( Україна). 
21. Школа І-ІІІ ступенів 

№263 імені Євгена 
Коновальця 

Участь у конференціях, 
семінарах, просвітницьких 
заходах. 
- підтримка розвитку дитячої 
творчості;  
-пропаганда в Україні, за 
кордоном досягнень дитячих 
творчих колективів;  
-створення інформаційного 
простору стосовно розвитку 
різноманітних форм 
естетичного виховання дітей;  
-сприяння розвитку дитячого 
фестивального руху. 

Березень 2014 року. Участь у фестивалі, 
присвяченому 200-річчю Т.Г.Шевченка. 
Читання власних віршів рос. мовою (уч-ця 9 
кл. Мелехова Діана, читання віршів 
українською Учень 8 класу Міненко Іван, 
французькою мовою - учень 8 кл. Лако 
Нельсон (29.03.2014) 
Лютий-березень 2014 року.Участь у 
конференції «Повісті Шевченка російською 
мовою» ( учні 9-10 класів, реферати, 
дослідницькі роботи, виступ на конференції) 
 

Музей – заповідник М.А. Шолохова , ст.Вьошинська, Шолоховського району Ростовської області (Росія). 
22. Спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів №207 з 
поглибленим 
вивченням англійської 
мови 

Науково –освітній. 
Екологічне виховання дітей. 
Патріотичне виховання дітей. 
-з  метою розвитку 
екологічної освіти і 
виховання молоді, залучення 
її до активної 
природоохоронної діяльності; 
-формування екологічної 
свідомості та дбайливого 
ставлення до природи рідного 
краю. 

Участь у заочному конкурсі науково – 
дослідницьких праць в межах XII зльоту 
дитячо – юнацького руху 
 «Шолоховський родник». 
Участь у дитячо – юнацькому русі 
«Шолоховській родник». 
 

Посольство Республіки Білорусь в Україні, м.Київ ( Україна). 
37. Спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів №202 з 
поглибленим 
вивченням природничо-
математичних наук 

Освітньо – культурний 
--ознайомлення з культурою, 
традиціями та історією;  
-популяризація української 
поезії за кордоном та 
презентація творів класиків та 

Фестиваль «Наш партнер Білорусь». 



сучасників європейської 
поезії; 
-фолькльорні заходи; 
-святкування Дня Республіки 
Білорусь в Україні 
 

Спілка білорусів в Україні, м. Київ ( Україна). 
28. Спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів №202 з 
поглибленим 
вивченням природничо-
математичних наук 

Освітньо – культурний 
--ознайомлення з культурою, 
традиціями та історією;  
-популяризація української 
поезії за кордоном та 
презентація творів класиків та 
сучасників європейської 
поезії; 
-фолькльорні заходи; 
- прийняття участі у 
міжнародному  фестивалі 
“Голосіївська осінь»; 
-святкування Дня Республіки 
Білорусь в Україні 

Фестиваль «Наш партнер Білорусь». 

Соціальний центр «Перспектива» 
29. Спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів №202 з 
поглибленим 
вивченням природничо-
математичних наук 

Виховна робота. 
Позашкільні заходи. 

Виготовлення новорічних іграшок для 
ялинки центру «Перспектива». 
Відвідування учнями навчального закладу 
виставки малюнків у соціальному центрі 
«Перспектива». 
Участь батьків учнів  СШ № 202 у 
конференції центру щодо питань зайнятості 
дітей в позашкільний час. 

Посольство Соціалістичної Республіки В’єтнам. 
30. Спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів №251імені 
Хо Ши Міна з 
поглибленим 
вивченням англійської 
мови 

Освітньо –культурна 
діяльність 
--ознайомлення з культурою, 
традиціями та історією; 
-фолькльорні заходи. 

Проведено заходи присвячені річниці 
присвоєння школі імені Хо ШИ Міна. 
Традиційне свято «ТЕТ». 
Конференція старшокласників присвяченої 
дню народження Хо Ши Міна. 
Святкування Дня незалежності СРВ. 
Зустріч з послом СРВ в Україні паном Мінь 
Чі. 

В’єтнамська громада м. Києва. 
31. Спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів №251імені 
Хо Ши Міна з 
поглибленим 
вивченням англійської 
мови 

Освітньо –культурна 
діяльність 
--ознайомлення з культурою, 
традиціями та історією; 
-фолькльорні заходи. 

Проведено заходи присвячені річниці 
присвоєння школі імені Хо ШИ Міна. 
Традиційне свято «ТЕТ». 
Конференція старшокласників присвяченої 
дню народження Хо Ши Міна. 
Святкування Дня незалежності СРВ. 
Зустріч з послом СРВ в Україні паном Мінь 
Чі. 

Благодійна організація «Тур співчуття» м.Гамбург (Німеччина). 
32. Спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів №264 з 
поглибленим 
вивченням англійської 
мови 

Освітньо – культурний 
-з  метою розвитку 
екологічної освіти і 
виховання молоді, залучення 
її до активної 
природоохоронної діяльності; 
-формування екологічної 
свідомості та дбайливого 
ставлення до природи рідного 
краю. 
 

Встановлено відозв»язки: 
-обмін інформацією про благодійні 
організації,що піклуються проблемами 
чорнобильців 
-обмін інформацією про країни 
(квітень 2014р.) 
Конкурс малюнків, плакатів, газет, 
творів,присвячених річниці катастрофи 
на Чорнобильській атомній електростанції. 

Британська Рада. 
 
33. Спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів №301 імені 
Ярослава Мудрого з 

Обмін досвідом, спілкування, 
покращення знань з іноземної 
мови, ознайомлення з 

Обмін досвідом, спілкування, покращення 
знань з іноземної мови, ознайомлення з 
культурою, історією країни. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F


поглибленим 
вивченням англійської 
мови 

культурою, історією країни.  Вересень – участь вчителів школи у семінарі 

34. Школа І-ІІІ ступенів 
№275 

- сприяння культурній та 
освітній співпраці між 
Великою Британією та 
Україною; 
- можливість українцям 
вивчати англійську мову та 
здобувати мовні кваліфікації; 
- співпраця з молодими 
активними людьми, які 
прагнуть здійснити соціальні 
зміни в Україні; 
- впровадження проектів з 
урядування на замовлення 
інших організацій; 
- забезпечення усіх учнів і 
вчителів англійської мови 
доступом до якісних 
навчальних матеріалів, 
фаховий розвиток вчителів; 

Відвідування семінарів. 
Розповсюдження методичних матеріалів. 

35. Економіко-правовий 
ліцей  ІІ-ІІІ ступенів 

Вивчення англійської мови та 
культурного обміну 

Організація роботи розмовного клубу 

Oxford University Press 
36. Спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів №301 імені 
Ярослава Мудрого з 
поглибленим 
вивченням англійської 
мови 

Освітньо- культурна 
діяльність. 
 

Співпраця в рамках забезпечення всіх 
учасників навчального процесу якісною 
навчальною літературою. 

37. Школа І-ІІІ ступенів № 
308 

Освітня програма 
«Вдосконалення викладання 
англійської мови» 

 

Дитячий Фонд Песталоцці 

38. Спеціалізована школа  
 І- ІІІ ступенів №189 з 
поглибленим 
вивченням англійської 
та німецької мов 

Освітньо- культурна 
діяльність. 
-відпочинок та налагодження 
культурих зв’язів. 

Група дітей школи перебувала у дитячому 
таборі з міжкультурного обміну в Швейцарії. 

Громадська організація чорнобильців «Земляки» 

39. Спеціалізована школа І-
ІІІ ступенів №264 з 
поглибленим 
вивченням англійської 
мови 

1.Методична 
2.Розвиваюча 

Провели захід присвячений Дню пам’яті 
Чорнобильської катастрофи 
 

40. Школа І-ІІІ ступенів 
№270 

Освітньо- культурна 
діяльність. 
Дні пам’яті жертв радіаційних 
аварій та катастроф. 

Провели захід присвячений Дню пам’яті 
Чорнобильської катастрофи. Участь у 
конкурсі малюнків «Фукусима – 
Чорнобиль».       25 квітня 2014. 

41. Спеціалізована школа І-
ІІІ ступенів №250 з 
поглибленим 
вивченням математики 

Освітньо- культурна 
діяльність. 
 

Участь у міжнародній акції «Спасена 
планета» 

Дитячо-юнацький центр «Золітуде» м. Рига 

 
42. 

Школа І-ІІІ ступенів 
№282 

Розширення культурного 
світогляду учасників 
навчально-виховного 
процесу. Патріотичне 
виховання у ч н і в .  

Телеміст присвячений 200-річчю з дня 
народження Т.Г. Шевченка на тему: 
«Літературні читання поезії Т.Шевченка» 
(обговорення творчості Т. Шевченка, 
читання біографічної прози та читання 
віршів поета різними мовами: латиською, 
російською, українською.) 



Товариство Україна - Болгарія 
 
43. Ліцей №293 І-ІІІ 

ступенів 
Освітньо- культурна 
діяльність. 
 

Відзначення державних свят Болгарії: 
1.День слов’янської писемності 24 травня. 
2.Мартеніца. 
3.День Визволення Болгарії від османського 
іга. 
4.День незалежності Болгарії. 
Міжнародна виставка дитячих малюнків. 
Благодійна акція «Жінки світу за мир в 
Україні» 

Посольство Республіки Болгарія в Україні. 

44. Ліцей №293 І-ІІІ 
ступенів 

Освітньо- культурна 
діяльність. 
 

Відзначення державних свят Болгарії: 
1.День слов’янської писемності 24 травня. 
2.Мартеніца. 
3.День Визволення Болгарії від османського 
іга. 
4.День незалежності Болгарії. 
Міжнародна виставка дитячих малюнків. 
Благодійна акція «Жінки світу за мир в 
Україні» 
 

Почесне консульство Республіки Болгарія в Україні (у Львові). 

45. Ліцей №293 І-ІІІ 
ступенів 

Освітньо- культурна 
діяльність. 
 

Відкриття Почесного консульства 
Республіки Болгарія в Україні у Львові 

Благодійний фонд Happy Paw 

46. Економіко-правовий 
ліцей  ІІ-ІІІ ступенів 

Інформаційно-просвітницький 
проект «Біоетика» 

Інтерактивні заняття лекторів на базі ліцею, 
відвідування притулків для тварин. 

Представництво Європейського Союзу в Україні  

47. Економіко-правовий 
ліцей  ІІ-ІІІ ступенів 

Підвищення обізнаності щодо 
Європейського Союзу та 
відносин ЄС-Україна серед 
молоді 

Замовлення публікацій Європейського Союзу, 
участь в інформаційних заходах та акціях. 

“SLAVIC music Fest” 

48. Гімназія “Києво- 
могилянський 
колегіум”         

участь у діяльності організації 
 

зустріч із представника- 
ми (жовтень 2014) 

Міжнародний інститут захисту прав людини 

49. Гімназія “Києво- 
могилянський 
колегіум”         

співпраця 
 

зустріч з учнями( листопад 2014р.) 
 

Міжнародний турнір «Що?» «Де?» «Коли»? 

50. Гімназія “Києво- 
могилянський 
колегіум” 

участь у турнірі  участь в турнірі(січень 2014р.) 

Гете-інститут України 

51. Гімназія “Троєщина” І-
ІІІ ступенів 

Навчання учнів гімназії 
«Троєщина» 

Конкурс знавців  
німецької мови. 

52. Спеціалізована школа І-
ІІІ ступенів №301 імені 
Ярослава Мудрого з 
поглибленим 
вивченням англійської 
мови 

Освітньо- культурна 
діяльність. 
Обмін досвідом з метою  
покращення знань з іноземної 
мови, ознайомлення з 
культурою, історією країни. 

Семінари для вчителів іноземної мови, огляд 
літератури та методичних наробок. 

Чеська громадська організація «Асоціація з міжнародних питань» 

53. Спеціалізована школа І- Освітньо- культурна 18.12.2014  Освітній, міжнародний  семінар 



ІІІ ступенів №250 з 
поглибленим 
вивченням математики 

діяльність. 
 

«Метод усної історії для навчання новітній 
історії. Досвід Чеської Республіки.» 

 
 

Співпраця з українською діаспорою 
 

№  
П/п: 

Держава Громадська організація, 
навчальний  заклад 
української діаспори. 

Навчальний заклад 
району  

Напрямки співпраці 

1. 
 

Канада Представник української 
діаспори  Канади 

Школа І-ІІІ ступенів №270 Освітньо-культурна діяльність. 
Вшанування днів пам’яті жертв  
радіаційних аварій та катастроф. 
18 лютого 2014 року відбулась зустріч  
з представником української діаспори   
Канади. Перегляд та обговорення  
фільму «Незнайомий голодомор».  

2. 
 

Республіка 
Білорусь  

Школа країнознавства при 
Брестському будинку дитячої 
творчості 

Спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів №202 з 
поглибленим вивченням 
природничо-математичних 
наук 

Участь у фестивалі «РАДАВІД» Збір  
українських книг, сувенірів, дисків з  
презентаціями про свою школу, 
 з українськими піснями, казками для 
 української діаспори. 

3. Аргентина Горомадська організація 
«Оранта» 

Школа І-ІІІ ступенів № 308 Захист соціальних прав емігрантів 
 з України 

4. 

Російська 
Федерація 

Товариство ім. Т.Г. Шевченка 
(м. Санкт-Петербург) 

Спеціалізована школа І- ІІІ 
ступенів № 189 з 
поглибленим вивченням 
англійської та німецької 
мов 

Допомога і консультації щодо 
 збереження культурної спадщини,  
проведення просвітницьких заходів 

5. 

Греція 
Центру підтримки і розвитку 
культурної спадщини 
«ТРЕМБІТА»              

Спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів №202 з 
поглибленим вивченням 
природничо-математичних 
наук 
Ліцей  № 293 І-ІІІ ступеня 
Гімназія № 39 І-ІІІ ступенів 
імені гетьмана України 
Богдана Хмельницького 

Збір та передача підручників  
українській діаспорі Греції. 

 

 

 

 

 

 

Участь у міжнародних проектах та програмах. 

№ 
П/п: 

Міжнародний 
проект,міжнародна 
програма 

Навчальний заклад, 
який бере участь у 
міжнародному 
проекті, програмі. 

Мета проекту,програми Заходи щодо реалізації 
проекту, 
програми 

1. Проект по створенню Гімназія “Києво- Реалізація Підписання Угоди про 



спільної методичної 
ради по уніфікації 
навчальних планів та 
програм 
 

могилянський 
колегіум”         

євроінтеграційних 
процесів у сфері школи 
України 
 

співпрацю, створення 
пілотної групи учнів 8-9 
класів, початок навчання. 
 

2. Українсько-чешський 
проект 
«Альтернативне 
навчання для 
українських вчителів» 
 

Гімназія “Києво- 
могилянський 
колегіум”         

Мультикультурне 
виховання у школі 
 

Участь у першому семінарі 
українсько-чешського 
проекту «Альтернативне 
навчання для українських 
вчителів» 
 

3. 3-й міжнародний 
форум волонтерів 
Червоного Хреста 
Німеччини, Латвії, 
України та Білорусії 
(м. Лахендорф, 
Німеччина) 

Спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів 
№ 320  з 
поглибленим 
вивченням 
української мови 

Захист та збереження 
навколишнього 
середовища 

Українські волонтери 
Червоного Хреста відвідали 
місто Лахендорф. Адаменко 
Даша, учениця 11- А класу,  
була у складі делегації. 
Волонтери відвідали багато 
місць, де змогли максимально 
наблизитися до природи та на 
власні очі поглянути на 
екологічні зони іншої країни. 
Робота в групах згуртувала та 
дала можливість обмінятись 
досвідом волонтерської 
роботи в Червоному Хресті. 

4. Міжнародний 
телекомунікаційний 
проект АЙОРН. 

Гімназія 
«Троєщина» 

Спілкування з учнями 
інших країн з метою 
обміну досвідом, 
покращення знань з 
іноземної мови, 
ознайомлення з 
культурою, історією  
країн світу. 

 Проекти “Виклик20/20” та  
“Біорізномаїття і втрати 
екосистем”. 

5. Міжнародний проект  
WIKI TV 

Гімназія 
«Троєщина» 

Спілкування з учнями 
інших країн з метою 
обміну досвідом, 
покращення знань з 
іноземної мови, 
ознайомлення з 
культурою, історією  
країн світу. 

Проекти “Виклик20/20” та  
“Біорізномаїття і втрати 
екосистем”. 

6. Міжнародний 
навчальний та 
соціальний проект 
Intel «Навчання для 
майбутнього» та 
«Шлях до успіху». 

Гімназія 
«Троєщина» 

Спілкування з учнями 
інших країн з метою 
покращення знань з 
іноземної мови. 

Інтернетспілкування 

7. Міжнародний проект 
"Інтернет проекти у 
навчанні“  
 

Гімназія 
«Троєщина» 

Спілкування з учнями 
інших країн з метою 
обміну досвідом, 
покращення знань з 
іноземної мови, 
ознайомлення з 
культурою, історією  
країн світу. 

Інтернетспілкування 

8. Міжнародний проект 
"Один день у житті“ 
LEARN 

Гімназія 
«Троєщина» 

Спілкування з учнями 
інших країн з метою 
покращення знань з 
іноземної мови. 
Керівник проекту: 
Томас Таскер, 
представник 
Департаменту Освіти 
США при 
вчительському     

Інтернетспілкування 



ресурсному центрі 
(ВРЦ)Посольства США 
у м. Києві 

9. Міжнародний проект – 
«Мандрівка до Японії» 

Гімназія 
«Троєщина» 

Вивчення традицій, 
історії, культури  
Японію для подальшого 
вивчення цієї країни 

Інтернетспілкування 

10. Міжнародний проект 
«Екологія без 
кордонів».  
 

Гімназія 
«Троєщина» 

 Проекти “Виклик20/20” та  
“Біорізномаїття і втрати 
екосистем”. 

11. Проект «7 чудес 
України» 

Гімназія 
«Троєщина» 

Ознайомлення дітей із 
культурними та 
природними 
пам’ятками України. 

Для того, щоб кожен міг 
особисто ознайомитися із 
кожним із 7 чудес, протягом 
навчального року були 
проведені екскурсії з учнями 
різних класів до визначних 
місць України. 

12. Проект «Освіта в 
Україні під час 
Великої Вітчизняної 
війни» використання 
методу усної історії  

Спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів 
№250 з 
поглибленим 
вивченням 
математики 

Увіковічити спогади 
про освіту під час  
Великої Вітчизняної 
війни, використовуючи 
метод усної історії.   

18.12.2014     Освітній, 
міжнародний  семінар «Метод 
усної історії для навчання 
новітній історії. Досвід 
Чеської Республіки.» 

13. Міжнародна програма 
«Global Gateway» - 
«Ворота у світ» 

Спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів 
№ 301  імені 
Ярослава Мудрого 
з поглибленим 
вивченням 
англійської мови 

Спілкування з учнями 
інших країн з метою 
покращення знань з 
іноземної мови. 

Спілкування в системі 
інтернет 

14. Міжнародна програма 
«Meet up» 

Спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів 
№ 301  імені 
Ярослава Мудрого 
з поглибленим 
вивченням 
англійської мови 

Спілкування з учнями 
інших країн з метою 
покращення знань з 
іноземної мови. 

Поїздка вчителів до міста 
Потсдам  (Німеччина), 
відвідування гімназії ім. 
Гумбольдта. 

15. «Програма обміну 
майбутніх лідерів» 
(FLEX) 

Економіко-
правовий ліцей  ІІ-
ІІІ ступенів 

Культурний обмін Конкурсний   відбір 

16. Освітня програма 
«Вдосконалення 
викладання 
англійської мови» 
Оксфорд Універсирі 
Прес 

Школа І-ІІІ 
ступенів № 308 

Вдосконалення 
викладання англійської 
мови 

Участь у семінарах, майстер 
- класах організації. 

 
 

Організація заходів, приурочених до знаменних дат та міжнародних свят. 
 
№ 
П/п: 

Захід (фестиваль, конкурс, 
конференція тощо) 

Навчальний заклад. Дата 
проведення  
заходу 

На кого 
розрахований 
захід 

1. До Міжнародного дня миру 
1. Благодійна акція «Мирна країна – 
щаслива дитина» (солодкий 
ярмарок).    
2. Флеш-моб «Голуб миру» А) Жива 
фігура «Голуб миру». 
Б) Композиція з квітів «Ми за мир» . 
В) Витинанка «Мир на планеті – 
щастя всім дітям».  
3. Конкурс віршів «Міцний мир – 

Гімназія № 39 І – ІІІ ступенів 
імені гетьмана України 
Богдана Хмельницького 

Вересень 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вчителі та учні 
навчального 
закладу, батьки. 
 
 
 
 
 
 
 



запорука щасливого майбутнього» 
(збірка віршів). 
4. Конкурс малюнка «Мир очима 
дітей». 
5. Круглий стіл «Чи досягнемо ми 
миру в 21 ст.?» 
До Міжнародного  дня 
толерантності 
1. Конкурс плакатів «Планета 
толерантності». 
2. Конкурс емблем «Толерантність 
для мене це …»  
3. Конкурс малюнка «У світі 
толерантності». 
4. Флеш-моб «Подаруй світу 
усмішку» (різнокольорові смайлики 
та кульки). 
5. Акція «Світ починається з мене» 
(відвідування будинку інвалідів). 
8. Круглий стіл «Пошук політичного 
вирішення проблеми насильства та 
агресії» (проблеми тероризму). 
9. Флеш-моб «Творимо добро 
щодня». 

Жовтеннь 2014 Учні 9-11 класів 
 
 
 
Вчителі та учні 
навчального 
закладу 

2. Святкування Дня незалежності 
Литви  
Участь у святкуванні «Пасха для 
дітей», організованому Товариством 
литовської культури імені 
Майроніса 
Участь у фестивалі національних 
меншин «Ми діти твої Україно» 
разом з Товариством литовської 
культури імені Майроніса 

Школа  
І – ІІІ ступенів  
№ 147 

16.02.2014 року 
Квітень 2014 
року 
 
Листопад 2014 
року 

Вчителі та учні 
навчального 
закладу, батьки.  

3. Проведення заходів до 
міжнародного Дня Миру Флеш-моб 
«Голуб Миру» 
Шкільна конференція 
«Міжнародний День ООН»Конкурс 
плакатів «Права дитини». 

Спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів № 152  
з поглибленим вивченням 
англійської мови  

19.09.2014 року 
 
Жовтень 2014 
року 
Грудень 2014 
року 

Вчителі та учні 
навчального 
закладу. 
Вчителі та учні 
навчального 
закладу. 

4. Організація та проведення 
районного семінару - майстер-класу  
«Т. Шевченко і світ» до 200-річчя з 
дня народження Т.Г.Шевченка 

Спеціалізована школа І- ІІІ 
ступенів № 189 з 
поглибленим вивченням 
англійської та німецької мов 

22.10.2014 рік 

Вчителі 
української мови 
та літератури; 
відповідальні за 
міжнародне 
співробітництво 
шкіл 
Деснянського р-
ну 

5. Конкурс малюнків учнів 5-7 класів 
та творів з української та російської 
мови в 6-8 класах на тему«Україна – 
мирна країна» до Міжнародного дня 
миру. 
Конкурс малюнків на асфальті серед 
учнів1-4класів «Ми малюємо мир!» 
до Міжнародного дня миру 
Заходи до міжнародного дня 
Толерантності: 
- свято «Зроби подарунок Україні! 
Переходь на українську» 
- Виставка малюнків на тему 
«Європа – наш спільний дім». 
- Диспут на тему «Право на захист 
честі і гідності 

Школа  
І – ІІІ ступенів  
№ 192 

Вересень 2014 
року 
 
 
 
 
Жовтень 2014 
року 
 
 
 
 
 
Жовтень 2014 
року 
 

Вчителі та учні 
навчального 
закладу, батьки. 
 
 
 
 
 
 
Вчителі та учні 
навчального 
закладу, вчителі 
та учні 
Бобрицької 
середньої школи, 
батьки. 



Семінар та телеміст за участю учнів 
та вчителів Бобрицької середньої 
школи присвячений  120-річниці від 
дня народження О.П.Довженка. 

6. Організаці Дня туризму. 
Літературно-музична композиція до 
Дня визволення Києва. 
Фестиваль «Наш партнер Білорусь». 
(Святкування Дня Республіки 
Білорусь в Україні) 

Спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів №202 з поглибленим 
вивченням природничо-
математичних наук 

Вересень 2014 
року 
Листопад 2014 
року 
Грудень 2014 
року 

Учні 5-9 класів 
Учні 8-11 класів 
Учні 8-10 класів 
 
 

7. Конкурс малюнків на асфальті  
 «Голуб миру очима дітей» та 
паперових Голубів Миру. 
Флеш-моб «Голуб миру» до 
Міжнародного дня миру  
Благодійна акція до Міжнародного 
дня благодійності «Допоможемо 
бійцям АТО».  
Заходи присвячені проведенню 
тижня місцевої демократії на шляху 
до формування європейського 
світогляду серед учнівської молоді.  
• Проведення конференції 
"Україна та Європейський Союз". 
• Проведення тематичної 
інформаційної години "Що ж таке 
Європейський тиждень місцевої 
демократії?"  
Участь у акції «Всеукраїнський День 
молитви за сиріт» 
Відкритий урок «Згадаймо їх, 
крокуючи сторінками історії 
України 
Конкурс дитячих малюнків «Наше право 
– щасливе дитинство». 
Перегляд та обговорення міні-
фільму «День захисту дитини». 
Конкурс-гра «Козацькому роду 
,нема переводу», у переддень свята 
Збройних Сил 
Відзначення всесвітнього дня прав 
людини. 
Класні  години «Закон і право в житті 
кожної людини». 
Перегляд презентації  на тему : 
«Міжнародний день мігранта». 

Школа І-ІІІ ступенів № 212 15.09-19.09.2014 
19.09.2014 
 
Жовтень 2014 
 
 
13.10.-17.10.2014 
 
 
 
 
 
09.11.2014 
19.11.2014 
 
20.11.20014 
24.11.2014 
 
05.12.2014 
 
08.12-12.12.2014 
 
18.12.2014 

Учні 5-6 класів 
 
 
Учні 5-11 класів 
 
 
 
 
Рада учнівського 
самоврядування 
 
  9-11 класи 
5-8 класи 
Учні школи 
Учні 8-А класу 
1-4 класи 
5-11 класи 
 
Учні 5 класів 
 
1-11 класи 
 
5-11 класи 

8. Загальношкільний фестиваль 
«Держави Європи» до Дня Європи  
Флеш-моб «Голуб Миру» до 
Всесвітнього Дня миру 

Школа І-ІІІ ступенів № 218 Травень 2014 рік 
 
Вересень 2014 
рік 

Учні з 5-11 клас 
 
Учні з 1-11 клас 

9. День Святого Валентина. Святковий 
концерт, інформ. стенд, конкурс 
стіннівок. 
Шкільний конкурс - фестиваль 
«Діалог держав: партнерство в 
освіті» під гаслом «Шевченко генієм 
піднявся над світом»  
Міжнародний день рідної мови. 
Конкурс на кращого знавця укр. 
мови.  
Міжнародний жіночий день. 
Святковий концерт, інформ. стенд, 
конкурс стіннівок.  
Міжнародний день миру.(конкурс 
малюнків, урок Миру)  

Школа І-ІІІ ступенів № 238 10.-14.02.14 
 
19.02.2014 
 
 
21.02.14 
 
03.-08.03.2014 
 
18.09.2014 
 
19.09. 2014 
 
13.10.-17.10.2014 
 

Учні 5- 11 кл. 
 
Учні 4- 11 кл. 
 
 
Учні 1- 11 кл. 
 
Учні 1- 11 кл. 
 
Учні 1- 11 кл. 
 
Учні 1- 11 кл. 
 
Учні 1- 11 кл. 
 



Флеш – моб «Голуб миру» 
Малюнок на асфальті Голуб миру. 
Європейський тиждень місцевої 
демократії. Інформаційний стенд, 
конкурс малюнків «Я  маю право 
на…” 
Міжнародний день ООН. Виставка 
стіннівок та інформаційний стенд 
про історію ООН.  
Міжнародний день терпимості. 
Інформаційний стенд, виховні 
години.  
Всесвітній день боротьби з Снідом. 
Інформаційний стенд та 
повідомлення.   
День прав людини. Виставка 
стіннівок.  

20.10-24.10.2014 
 
10.-14.11.2014 
 
01.12.14 
 
8-12.12.14 

Учні 6- 11 кл. 
 
Учні 1- 11 кл. 
 
Учні 1- 11 кл. 
 
Учні 1- 11 кл. 

10. Літературно-музична композиція 
«Людина високого зросту», 
присвячена 90-річчю з дня 
народження  
П.Загребельного 
Святковий захід «Виший рушник 
Великому Тарасу» 

Школа І-ІІІ ступенів № 275 17.09.2014 року 
 
 
21.02.2014 року 

Учні 5- 11 кл. 
 
 
Учні 1- 11 кл. 
 

11. Конкурс віршів та казок до 
Міжнародного дня рідної мови  
 
Телеміст присвячений 200-річчю з 
дня народження Тараса Григоровича 
Шевченка 
Конкурс малюнків та рефератів при 
свячений Дню Чорнобильської 
трагедії 
Конкурс «Мандруємо столицями 
Європи» 
Заходи до Міжнародного Дня 
Миру(флешмоб,конкурс малюнків 
на асфальті,конкурс стіннівок) 
Конференція «Міжнародний день 
прав людини» 

Школа І-ІІІ ступенів № 278 Лютий 2014 року  
 
Березень 2014 
року  
 
Квітень 2014 
року 
 
Травень 2014 
року 
Вересень 2014 
року 
 
Грудень 2014 
року 

Учні 1- 11 кл. 
 
Учні 1- 11 кл. 
 
Учні 5- 11 кл. 
 
Учні 1- 11 кл. 
Учні 1- 11 кл. 
 
Учні 9- 11 кл. 
 

12. Флеш-моб «Голуб Миру» до 
Всесвітнього Дня миру. 
Заняття –тренінг «Толерантність у 
нашому суспільстві» 
Конкурс малюнаів «Мої права та 
обовязки» 

Середня школа І-ІІІ ступенів 
№ 282 
 

Вересень 2014 
Листопад 2014 
Грудень 2014  

Учні1-11 кл. 
Учні 4-6 кл. 
Учні1-11 кл. 

13. Літературно-музична композиція 
«Іду з дитинства до Тараса» 

Гімназія № 283 ІІ-ІІІ ступеня Березень 2014 
року 

Учні 5- 11 кл, 
вчителі, батьки. 
 

14. Літературне свято «Шевченко у 
всьому світі». 
Флеш-моб «Голуб Миру» до 
Всесвітнього Дня миру. 
Шкільна конференція 
«Чи легко бути толерантним» 

Школа  
І – ІІІ ступенів  
№ 300 

Травень 2014 
року 
Вересень 2014 
року 
Листопад 2014 
року 
 

Учні 5- 11 кл. 
Учні 3- 8 кл. 
Учні 6-8 кл. 
 

15. Пресконференція до дня пам'яті 
жертв Холокосту 
Презентація проектів «Наша земля – 
наш дім» до Дня Землі. 
Конкурс малюнків до дня миру. 
Круглий стіл «Розвиток місцевої 
демократії у Європі». 
Театралізоване дійство «Різдвяні 
канікули в світі» 

Спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів № 301  імені 
Ярослава Мудрого з 
поглибленим вивченням 
англійської мови 

Січень 2014 року 
Квітень 2014 
року 
 
Вересень 2014 
року 
Жовтень 2014 
року 
Грудень 2014 

Учні 9-11 кл. 
Учні 5-11 кл. 
 
Учні1-11 кл. 
Учні 9-10 кл. 
Учні1-11 кл. 



року 
16. До Міжнародного дня пам’яті  жертв 

Голокосту yрок-пам’ятi.  
Презентація «Мова наша, серце 
наше» до Міжнародного Дня рідної 
мови. 
Жива презентація «Ілюстрована 
подорож містами Німеччини» до 
конкурсу «Діалог держав і 
партнерство в освіті».  
До Міжнародного дня авіації та 
космонавтики зустріч з ветеранами 
Байконуру. 
Конкурс стіннівок до Дня 
Європейських мов у школі 
Флеш-моб «Голуб миру» 
До Європейського тижня місцевої 
демократії  презентація «Знайомство 
з країнами ЄС» 
До Міжнародного Дня толерантності 
виставка малюнків «Європа – наш 
спільний дім». 
Радіо газета «Ознайомлення з 
декларацією принципів 
толерантності» 
До Міжнародного дня права 
підготовка та організація вистави 
«Порушення прав казкових героїв». 
Конкурс стіннівок на тему: «Права 
дитини» 

Спеціалізована школа І – ІІІ 
ступенів № 307  з 
поглибленим вивченням 
природничих наук 

23.01.2014 р. 
 
21.02.2014 р. 
 
04.04.2014 р. 
 
11.04.2014 р. 
 
08.09.2014 р. 
 
25.09.2014 р. 
19.09.2014 р. 
 
21.10.2014 р. 
 
 
16.11.2014 р. 
10.12.2014 р. 
 
10.12.2014 р. 

10-11 класи 
 
8-11 класи 
 
8-9 класи 
 
1-5 класи 
 
7-9 класи 
 
5-11 класи 
1-4 класи 
 
9-11 класи 
 
 
5-11 класи 
5-7 класи 
 
9-11 класи 

 Флеш-моб «Голуб миру» 
приурочений до Дня Миру 
Шкільна конференція «Права 
людини» 

Школа І-ІІІ ступенів № 308 19.09.2014 
10.12.2014 

Учні 6-х класів 
Учні 5-7-х класів 

17. Виставка вишиваних робіт 
«Подарунки Кобзарю» до 200-річчя 
від дня народження Т.Г.Шевченка 
Шкільний концерт-реквієм до Дня 
Перемоги  
 
Вшанування жертв Голодомору. 
Акція «Свічка у вікні» 
Акція «16 днів без насильства» 

Спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів № 313  з 
поглибленим вивченням 
інформаційних технологій 

10-11 березня 
2014 року 
 
08 травня 2014 
 
22 листопада 2-
14 
25 листопада – 
10 грудня 2014 
 

учні 5-11 класів 
 ветерани ВВв, 
вчителі, батьки, 
Учні5-11 класів; 
участь у 
міському 
реквіємі - 
вчителі, учні 9 і 
11 класів 
Учні 5-11 класів 

18. Проведення заходів до Дня Миру: 
-    оформлення виставки малюнків   
«Ми  за мир на Землі»;  
-  конкурс плакатів «Мир на планеті 
потрібен дітям усієї Землі»  
-   виставка оригамі «Голуб Миру»  
-   флеш-моб «Голуб Миру»  
Проведення заходу до Дня 
Голодомору «День пам’яті жертв 
Голодомору» 
Проведення Різдвяного ярмарку та 
районного конкурсу з німецької 
мови 

Спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів № 320  з 
поглибленим вивченням 
української мови 

19.09.2014р. 
 
 
 
 
 
 
21.10.2014р. 
 
11.12.2014р. 

Учні 1-11 класів 
 
 
 
 
 
 
Учні 5-11 класів 
 
Учні 7-11 класів 
 

19. Благодійна акція до Міжнародного 
дня благодійності «Допоможемо 
бійцям АТО». Перерахування 
коштів 
Засідання центру «Правовий 
меридіан» «Зима, що нас змінила. 
Літо, що змінило світ» до 
Міжнародного дня демократії 

Економіко-правовий ліцей  ІІ-
ІІІ ступенів 

Вересень 2014 
року 
 
 
 
 
 
 

Учні 9-10 класів 
 
Актив центру 
«Правовий 
меридіан» 
 
Педагогічний та 
учнівський 



Флеш-моб «Голуб миру» до 
Міжнародного дня миру (21 
вересня) 
Загальноліцейний туристичний 
похід до Всесвітнього дня туризму 
(27 вересня) 
Засідання центру «Правовий 
меридіан» до Міжнародного дня 
проти насильства. 
Міський конкурс малюнків «Світ без 
насильства очима дітей» 
Флешмоб до Всесвітнього дня 
боротьби зі СНІДом 
Акція «Велике серце ЕПЛ» до 
Міжнародного дня інвалідів 
Зустріч з воїнами 12 батальйону в 
військовій частині «Десна» до 
Міжнародного дня волонтерів 5 
грудня 
Районний брейн-ринг  «Ти – 
людина, отже ти маєш права» до 
Міжнародного дня прав людини 
Виступ лекторської групи до 
Міжнародного дня мігрантів 

 
 
Жовтень 2014 
року 
 
Листопад 2014 
року 
 
Грудень 2014 
року 

колектив ЕПЛ 
 
 
Актив центру 
«Правовий 
меридіан» 
Рада 
самоврядування 
 
Рада 
самоврядування 
 
 
Учні 11-10 
класів 
 
Актив центру 
«Правовий 
меридіан» 
Учні 9-Ю класу 

                                                 
   Діяльність євроклубів, осередків дружби протягом 2013-2014 н.р. 
 

№ 
П/п 

Навчальний 
заклад 

Назва . 
євроклубу, 
осередка 
дружби 

Дата 
створенн
я 

ПІБ 
відповідальної 
особи 

Напрямки 
роботи 
 

Заходи, проведені у  
2014 році 

1. ЗНЗ №251 ім.Хо 
Ши Міна 

«Меридіан»  
 

Листопад 
2006 рік 

СергєєваК.М. 
 

Залучення 
молоді до участі. 
в європейських 
ініціативах, 
інформування з 
питань 
європейської 
інтеграції,творча 
реалізація її 
членів. 
Інформування й 
виховання 
молоді в дусі 
спільних 
європейських 
цінностей. 

Проведено заходи присвячені річн        
Традиційне свято «ТЕТ». 
Конференція старшокласників пр       
Святкування Дня незалежності СР  
Зустріч з послом СРВ в Україні па    
Участь у районному фестивалі – к       
освіті». 
Конференція старшокласників пр       

2. Школа І-ІІІ 
ступенів № 275 

„Прометей” 07.04. 
2009  

Нікіфорова 
Ю.А. 

-поширення 
інформації 
про ЄС та 
НАТО; 
-сприяння 
вивченню 
іноземних мов; 
-сприяння 
виховання 
учнівської 
молоді в дусі 
європейсь-ких 
цінностей; 
-навчання 
ефективно-му  
спілкуванню та 
захисту прав 
дітей та молоді.   

-учнівські реферати «День Соборн   
-виховний захід «День пам’яті Гер   
-захід «Мова-коштовний скарб зд  
-радіожурнал до Дня Захистника В  
-конкурс читців творів Т.Г.Шевче  
-учнівські реферати про інтернет; 
-захід «Шевченко-художник»; 
-конкурс малюнків до Дня Європи  
-перегляд фільмів українських кла  
-презентації «Ми-за мир»,  
„Я знаю свої права”, 
„Молодь проти  СНІДу”; 
-виставка висловів про толерантн  
-«Урок доброти та милосердя». 



3. Спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів №23 з 
поглибленим 
вивченням 
англійської мови 

Клуб 
«Міжнародне 
співробітницт
во» 

2009 рік Крицька Л.П. освітньо-
культурний 

1. Шкільна конференція. Тема: «О      
шляхів розвитку освіту дружніх к  
2. Круглий стіл. Тема: «Історично     
Мета: розвиток пізнавальної діяль      
життя дружніх країн. 
3. Конкурс фоторобіт: «Історични    
4. Круглий стіл. Тема: «Європейс        
ознайомлення учнівської молоді і        
пов’язані із злочинами проти люд  
5. Конкурсно-пізнавальна програ       
творчості». Мета: ознайомлення у      
дружніх країн. 
6. Круглий стіл. Тема: «Європейс      
молоді з критеріями зарубіжної ос  
7. Конференція. Тема: «Світ співд      
молоді толерантного ставлення до     
ксенофобії. 
8. Щорічна презентаційно-пізнав      
ознайомлення учнівської молоді з    
9.Конкурсна програма: «Презента   

4. Гімназія № 39 І – 
ІІІ ступенів імені 
гетьмана 
України Богдана 
Хмельницького 

«Міленіум» 
 
«Глорі» 
 

2002 рік 
 
2002 рік 

Кондратюк 
Т.В. 
Лисенко Л.Л. 

1. Права людини 
 
2. Людина та 
довкілля 
 
3. Вивчення 
культурної 
спадщини країн 
світу та України 
 

1. Міський семінар-практикум «За      
(13.02.2014) 
2. Міський фестиваль «Діалог кул     
3.  ІІ Київська конференція асоцій       
від дня народження      Т. Г. Шевч  
(18.03.2014) 
4. VII Всеукраїнська екологічна к       
конкретного рішення до глобальн   
(11.04.2014) 
5. Конкурс-фестиваль «Подорож с    
6. Благодійна акція «Мирна країн       
(12.09.2014)          
7. Флеш-моб та відеозвернення до     
8. Туристичне змагання, присвяче      
9. Круглий стіл «Пошук політичн       
(проблеми тероризму) (до Міжнар     
10. Фестиваль «Діалог культур» (  

5. Школа І-ІІІ 
ступенів № 147 

Гурток 
«Міжнародні 
зв’язки» 

1999 рік Недашківська 
К.О. 

Зустрічі з 
представниками 
литовського 
товариства. 
Вивчення історії, 
культури, нац. 
кухні  
Литовської 
республіки. 
Проведення 
різноманітних 
заходів. 

1.Організація та проведення заход     
2.Виставка рефератів про Литву. 
3.Організовано майстер-клас по в    
4.Організація листування з учням    
5.Спілкування з учнями на тему: «     

6. Спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів № 152  
з поглибленим 
вивченням 
англійської мови 

Осередок 
дружби з 
міжнарод 
ного 
співробіт 
ництва 
сш№152 

2010 рік Влад В.В. Проведення 
заходів до 
міжнародних 
днів 
Ознайомлення з 
напрямками 
діяльності ООН 
та збір 
інформації 
 
Вшанування 
пам'яті минулого 
 Формування 
правової 
свідомості 
Ознайомлення з 

Вересень 2014 року 
Читання документів учням на вих     
євроатлантична інтеграція Україн    
Виховні години до Міжнародного     
19.09.2014  Флеш-моб «Голуб Ми  
Жовтень 2014 року 
-конкурс газет «Держави Євросою  
-конкурс рефератів"Держави Євро  
-виставка книг «Зберігаємо культу      
Конкурс малюнків «Ми за мир в у   
Усний журнал "Міжнародний ден     
20.10.2014 Конкурс плакатів "Пра      
15.12.2014 року 
Участь у районному семінарі «Каз   
 (учні 6-Б,7-А, та 8-Б класів) 
Проведення шкільного брейн- рин         



євроінтеграційни
ми процесами 
Формування 
патріотичної 
свідомості 
 
Патріотичне  
виховання 
Ознайомлення із 
життям та 
традиціями 
народів країн 
світу 

Євросоюзу». 

7. Спеціалізована 
школа І- ІІІ 
ступенів № 189 з 
поглибленим 
вивченням 
англійської та 
німецької мов 

«Євроклуб» 01.09. 
2004 рік Бондар О.Й. 

Оволодіння 
елементарними 
знаннями про 
Європу та 
Євросоюз 
шляхом 
підвищення 
культури учнів, 
розвитку їх 
естетичних та 
патріотичних 
почуттів 

Січень 2014 
Засідання клубу на тему: «Європе       
Конкурс рефератів на тему «Євро    
Віртуальна екскурсія «Музеї Євро      
європейську культуру» 
Лютий 2014 
Святкове засідання до Дня Святог       
Засідання Євроклубу: «Збройні си        
Конкурс листівок «Весна в Європ       
Березень 2014  
Проведення заходу до Міжнародн       
мовами 
Святкування 200-річчя з дня наро     
семінару «Т.Шевченко і світ» 
Конкурс презентацій «Європейськ   
Збір інформації та підготовка до з     
Квітень 2014 
Засідання клубу за темою: «Гумор     
«Європа сміється» 
Ознайомлення з історією святкува      
Засідання на тему: «Вивчаємо Євр     
Травень 2014 Підготовка до святк        
поширення інформації про історію  
Вересень 2014  
Всесвітній день надання першої м     
інструктажів та майстер-класів. 
Міжнародний день Миру (21.09).     
плану. 
Жовтень 2014  
Міжнародний день житла (06.10).       
Європейський День боротьби з то      
«Работоргівлі – НІ!» 
Міжнародний день ООН (24.10). Ж       
ООН» 
Районний семінар з міжнародного      
Міжнародний день анімації (28.10       
шкільного Євроклуба 
Листопад 2014 
Міжнародний день толерантності         
злагоді»  
День завоювання друзів (24.11) А      
Грудень 2014 
День прав людини (10.12) Живий     
Міжнародний день мігранта (15.1       
Євроклуба «Добро починається з  
Оформлення матеріалів за І семес        
міжнародного співробітництва за   
День подарунків (26.12) Святкове      
Нового Року. 

3. Школа І-ІІІ 
ступенів № 192 

Гурток 
«Співдружніс
ть» 

01.09. 
2014рік. 

Теплова О.В. Обмін досвідом,  
виховання у 
кожної молодої 

Заходи до Міжнародного Дня Ми   
-19.09.2014 року Флеш-моб “Голу   
- Конкурс малюнків учнів 5-7 кла          



людини 
толерантне та 
шанобливе 
ставлення до 
представників 
інших культур, 
релігійних 
уподобань. 
 

6-8 класах на тему«Україна – мир   
- Конкурс малюнків на асфальті с      
- виставка плакатів до Дня Мира. 
Заходи до міжнародного дня Толе  
- свято «Зроби подарунок Україні     
- Акція «Діти проти бідності» 
- Виставка малюнків на тему «Євр      
- Диспут на тему «Право на захис     
Заходи до Європейського тижня м   
- Провели інформаційну годину: «       
демократичної Європи » 
- З учнями старших класів провел        
Семінар та телеміст за участю учн       
присвячений  120-річниці від дня   

9. Школа І-ІІІ 
ступенів № 218 

Гурток 
«Міжнародне 
співробітницт
во» 

2002 рік Бобкова В.Я. Вивчення історії, 
традиції та 
звичаїв країн 
Європейського 
Союзу; 
поширення 
інформації про 
перспективи 
інтеграційних 
процесів у 
Європі; 
організації 
заходів з метою 
поширення 
інформації про 
Європейський 
союз. 

1.Пізнавально-інформаційні годин     
МУНДУС» для учнів 10-11 класів  
Січень 2014 рік . 
2.Проведення тижня англомовних    
Лютий 2014 рік 
3.Участь у семінарі з міжнародног        
народження Т. Шевченка «Тарас Ш    
Березень 2014 рік 
4. Усний журнал зміцнення та зах         
проекту ради Європи з проблем то      
5. Загальношкільний фестиваль «Д        
рік 
6. Флеш-моб «Голуб Миру» до Вс       
7. Шкільна акція «Що таке європе      
8. Усний журнал «Толерантність в      
9. Показ мультимедійних презент       
права дитини. Листопад 2014 рік 
10. Шкільний фестиваль  у Різдвя        

10. Школа І-ІІІ 
ступенів № 238 

Гурток 
Меридіан 
“STEP by 
STEP” 

2011 рік Дорошенко  
Л.І. 

- Оволодіння 
вихованцями 
елементарними 
знаннями про 
Європу та 
Євросоюз. 
- Шкільний 
обмін. 
- Вивчення 
міжнародного 
досвіду. 
- Створення 
власних 
проектів. 

Січень 2014 року Міжнародний д      
Лютий 2014 року 
День Святого Валентина. Святков       
19.02.2014  
Шкільний конкурс - фестиваль «Д        
«Шевченко генієм піднявся над св   
21.02.2014 
Міжнародний день рідної мови. К        
Телеміст «Київ-Смоленськ-2014.       
03.03.2014-08.03.2014 
Міжнародний жіночий день. Свят      
стіннівок.  
13.05.2014 
День перемоги. Святковий концер       
16.10.2014-22.10.2014 
Європейський тиждень 
мобільності – свято сталого розви   
Інформаційні повідомлення. 18.09  
Міжнародний день миру. 
(конкурс малюнків, 
виготовлення голубів, урок Миру  
Флеш – моб «Голуб миру» Малюн    
Голуб миру(фігура на асфальті).  
19.09. 2014 
Європейський день мов. Конкурс      
26.09.14 
Всесвітній день вчителя. Святкови   
13.10.-17.10.2014 
Європейський тиждень місцевої д     
малюнків «Я маю право на…” 
10.11.2014Міжнародний день ОО       
про історію ООН.  
10.11.2014-14.11.2014 



Міжнародний день терпимості. Ін     
01.12.2014 
Всесвітній день боротьби з Снідом      
08.12.2014-12.12.2014 
День прав людини. Виставка стінн       
людини, інфор. повідомлення, вих    
15.-26.12.2014 Конкурс стіннівок      

11. Спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів 
№247імені з 
поглибленим 
вивченням 
російської мови 

«Глобус»   Мовчан К.С.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

22.01.2014  Утворення «живого ла       
Соборності. 
05.02.2014 
Круглий стіл «Право на екологічн    
11.02.2014 
Проведення бесід на тему: «Освіт       
17.02.2014Круглий стіл «Видатні   
Конкурс малюнків, фото та плака      
04.03.2014 
Бібліотечний урок «Читання поез     
мовою» до 200-річчя з Дня народж    
09.04.2014 
Круглий стіл у районній бібліотец           
космонавтики та 80-річчя від дня    
07.04.2014 – 11.04.2014 
Проведення бесід та виховних год          
головний життєвий скарб» 
22.04.2014 
Конкурс малюнків «Охорона довк       
людства» 
25.04.2014 
Круглий стіл «Чорнобиль - горе і  
Літературно-музична композиція      
12.05.2014 
Конкурс малюнків та плакатів «М    
19.09.2014 
Виставка малюнків 4-7 класів «М    
Виховні бесіди «Міжнародний тер       
19.09.2014 
Патріотичний флеш-моб до Всесв    
26.09.2014 
Зустріч учнів з альпіністами до Вс    
24.10.2014 
Виставка фоторобіт та малюнків д     
14.11.2014 
Конкурс малюнків до Всесвітньог    
Проведення бесід 1- 5 класи «Мої     
21.11.2014 
Відео-лекторій «Традиції та звича   
25.11.2014 
Акція «Ця рука нікого не вдарить        
жінок 
Конкурс малюнків «Світ без наси    
11.12.2014 
Круглий стіл  «Особа, суспільство   
19.12.2014Вікторина для учнів 1-5      

12. Спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів №250 з 
поглибленим 
вивченням 
математики 

Гурток з 
міжнародног
о 
співробітницт
ва 
«Меридіан» 

2010 рік Петренко І.М. - Оволодіння 
вихованцями 
елементарними 
знаннями про 
Європу та 
Євросоюз. 
- Шкільний 
обмін. 
- Вивчення 
міжнародного 
досвіду. 
- Створення 

19.09.2014 року 
Флеш-моб до міжнародного дня м    
04.12.2014 року 
Свято «День святого Мартіна» уч       
10.12.2014 р. 
Районний конкурс «Різдвяний ярм  
18.12.2014     
Освітній, міжнародний  семінар «       
історії. Досвід Чеської Республіки  



власних 
проектів. 

13. Школа І-ІІІ 
ступенів № 263 
імені Євгена 
Коновальця 
 

Гурток з 
міжнародног
о 
співробітниц- 
тва 

2007 рік Мархлевська  
Л.В. 

-Інформування 
учнів школи про 
найважливіші 
події 
міжнародного 
життя, пов’язані   
з Україною  
- Розробка 
проекту 
«Україна-- ЄС», 
- Підготовка 
матеріалів для 
лекторської 
бригади «Ми –
українці, ми-
європейці». 
- Виховання 
молоді у дусі 
толерантності, 
солідарності до 
людей різних 
національностей, 
рас, в дусі 
європейських 
цінностей, 
європейських 
традиції, на яких 
ми повинні 
навчатися.   
- Встановлення 
та підтримання 
активних 
взаємовідносин з 
однолітками 
інших 
навчальних 
закладів. 
 
 

Cічень  2014 року 
Організація та проведення районн      
традиції» 
країн  світу».  
Лютий 2014 року 
Лекторська група «План заходів Р         
та ЄС на даний час.» 
Березень 2014 року 
Участь у заходах до 200-річчя Ше       
дитинства до Тараса», «Уклін тоб   
Квітень 2014 року. Свято «Шкільн      
Конкурс газет. 
Святковий .концерт іноземними м  
Участь у районному конкурсі-фес  
«Святкування Пасхи в країнах сві  
Травень 2014 року. 
Святкування Дня Європи.Випуск     
Європою» 
Вересень 2014 року.  
До Міжнародного Дня миру Флеш       
участь 600 осіб).  
Грудень 2014 року  
До Міжнародного Дня боротьби з      
толерантності.» 
Виготовлення  стіннівок «Не дай    
5 грудня 2014 року 
День самоврядування. 
Лекція «Основи європейського мі   
Грудень 2014 року  
Участь у районному конкурсі - фе       
Німеччини». 

14. Спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів №264 з 
поглибленим 
вивченням 
англійської мови 

«Європейська 
хвиля» 

2007 рік Приз Н.М. 1.Методичний  
2.Просвітницьки
й 
3.Виховний 
 
 

Січень 2014 
Європейська освіта:презентація п   
 Віртуальна подорож до Європи. 
Проведено акцію: «Допоможи тим     
(до Всесвітнього дня хворого). 
Лютий 2014 
Організовано День святого Вален    
-виготовлено валентинки. 
Березень 2014  
Систематизовано  матеріали по те      
європейських країнах». 
Травень 2014 
Оформлено виставку листівок «За    
Розроблено заходи до Дня Європи  
Випущено телегазету «Чиста вода   
Проведено акцію «Краплинка вод       
Оформлено виставку ляльок в нац   
Розроблено проекти до Міжнарод       
озелененню території школи. 
Конкурс буклетів (до святкування   
Вітальня Євроклубу «Модні дрібн     
«День захисту прав дитини» 
Вересень 2014 
Випущено телегазету,присвячену    



Перегляд фільмів,що стали класик     
українського кіно.(за вибором уча   
Оформлено виставку малюнків і п       
Випущено телегазету. 
Жовтень 2014 
Проведено благодійну акцію до Д   
Віртуальна подорож: «Європейськ    
Проведено виховний захід до Дня   
Оформлено інформаційний вісник       
Об'єднаних Націй. 
Перегляд відеороликів до Міжнар     
навколишнього середовища. 
Листопад 2014 
Проведено конференцію на тему:       
Всесвітнього дня боротьби з діабе  
Проведено історично-літературну      
Бальзака в Україні «Бальзак-духо    
Ознайомлено членів Євроклубу  з      
«Толерантність і терпимість». 
Участь у фестивалі Європейських  
Грудень 2014                                            
Випущено телегазету «СНІД-панд   
Проведено фестиваль європейськи   
Перегляд відеороликів «Права лю  
Тренінг: «Як подолати бідність. Щ    

15. Школа І-ІІІ 
ступенів № 276 

Гурток  
«Євро клуб» 
Нова назва з 
2014р. 
«Пульс 
планети». 

2007 рік  Скачек В.Г. -Знайомство, 
листування, 
обмін досвідом з 
дружніми 
країнами ЄС. 
(Естонія). 
- Знайомство з 
міжнародними  
організаціями, 
напрямками і 
цілями іх 
діяльності. 
-Виховання 
дбайливого 
ставлення до 
навколишнього 
середовища 
-Пропаганда 
необхідності 
свідомого і 
відповідального 
ставлення до 
навчання у 
школі. 
-Організація 
святкування 
Міжнародних 
днів.. 
-Підвищення 
рівня 
правознавчої 
культури. 
-Участь в 
розвагах  та 
музичних 
заходах, щоб 
підвищити 
соціальну 
солідарність та  
інтеграцію. 

-Участь у районному фестивалі «Д      
Збір матеріалів для конкурсу, виго     
-22 квітня  2014 року День Землі.     
Проектні роботи учнів. 
8 вересня 20014 року міжнародни       
Навчання школярів в різних країн       
учнів. 
21 вересня 2014 року Міжнародні        
асфальті, флеш-моб «Голуб миру,       
стіннівок. 
7 жовтня 2014 рокудень вчителя.     
освіти. Конкурс малюнків «Мій б   
20 листопада 2014 року Всесвітні    
Конкурс плакатів. 
25 жовтня  2014 року Всесвітній д     
європейської демократії. Повідом        
Стіннівка «Моя громада моїми оч     
організацією клуб скаутів «ОРІЯН  
 



-Пропаганда 
здорового 
способу життя. 

16. Спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів №277 з 
поглибленим 
вивченням 
англійської мови 

Євроклуб 
СШ 277 

2010 рік 
 

Доманська  
К. О. 
 

-Розширення 
знань про 
Європу та 
Європейський 
Союз  
-Виховання 
молоді у дусі 
спільних 
європейських 
цінностей  
-Сприяння курсу 
України на 
інтеграцію в 
Європейські 
структури 
 

- Відзначення Міжнародного Дня  
- Круглий стіл присвячений Європ    
- Європейський тиждень місцевої    
- Конкурс знавців іноземної мови  
- Фестиваль європейських країн 

17. Школа І-ІІІ 
ступенів № 278 

Гурток 
«Міжнародні 
зв’язки» 

2007 рік Кривоберець 
А.В. 

Просвітницький 
Вивчення історії, 
традиції та 
звичаїв країн 
Європейського 
Союзу. 
Організація 
святкування 
Міжнародних 
днів. 
 

Лютий 2014 року Конкурс віршів         
Березень 2014 року Телеміст прис       
Григоровича Шевченка 
Квітень 2014 року Конкурс малюн       
Чорнобильської трагедії 
Травень 2014 року Конкурс «Ман    
Вересень 2014 року Заходи до Між    
малюнків на асфальті,конкурс сті  
Жовтень 2014 року Круглий стіл «     
Листопад 2014 року Конкурс «Діа   
Грудень 2014 року Конференція «     

18. Середня школа І-
ІІІ ступенів № 
282 
 

Гурток 
«Євроклуб» 

02.09. 
2013 

Писана В.П. Шкільний обмін: 
-вивчення 
міжнародного 
досвіду; -
Створення 
власних 
проектів. 
Інформування та 
розширення 
знань  учнів 
школи про 
Європу та 
євроінтеграційні 
процеси; 
вивчення історії, 
культури, 
традицій та 
звичаїв 
Європейського 
союзу; 
виховування 
молоді в дусі 
європейських 
цінностей 

21 вересня 2014 року Міжнародні        
асфальті, флеш-моб «Голуб миру»  
Європейський день мов: 
-читання поезій різними мовами. 
Жовтень 2014 року Виставка малю        
держави» 
Листопад 2014 Міжнародний день    
Грудень 2014 Виставка плакатів  «      
Станційний експрес «Права та обо   
Конкурс малюнків « Мої права та  

19. Школа І-ІІІ 
ступенів №292                      
імені гетьмана 
України Івана 
Мазепи  
 

Гурток 
«Євроклуб 
292» 

2004 рік Рибачок К.М. Інформування та 
розширення 
знань  учнів 
школи про 
Європу та 
євроінтеграційні 
процеси; 
вивчення історії, 
культури, 
традицій та 
звичаїв 

Січень 2014 року конкурс мульти       
конкурс стінгазет « Парад країн Є  
Лютий 2014 року конкурс газет до       
інших держав. 
Квітень 2014 року 
 Круглий стіл «Екологічні пробле        
– це життя». 
Травень 2014 року  Конкурс плака        
Моя родина, моя опора». 
Вересень 2014 року Флеш-моб « Г       
Декламуємо вірші іноземними мо  



Європейського 
союзу; 
виховування 
молоді в дусі 
європейських 
цінностей, та 
залучення їх до 
міжнародного 
співробітництва. 

24.10.2014 року Круглий стіл  
« Права людини та забезпечення м       
Листопад 2014 року Конкурс стат       
вікторина до Дня толерантності. 
Грудень 2014 року Театралізована        
стіл « Мої права». 

20. Школа  
І – ІІІ ступенів  
№ 300 

Гурток 
«Міжнародні 
відносини» 

2005 рік Ткачук Л.В. Заохочення 
учнів до 
міжнародного 
співробітництва. 
Пропаганда 
відношень з ЄС 
та іншими 
міжнародними 
організаціями. 
Активізація 
діяльності учнів 
щодо 
міжнародного 
співробітництва 
з країнами-
членами ЄС. 
Заохочення 
учнів щодо 
участі у 
вікторинах, 
конкурсах, 
олімпіадах з 
міжнародного 
співробітництва. 
Знайомити з 
життям, 
традиціями, 
буттям їх 
сверсників у 
різних країнах 
світу. Розвивати 
добре ставлення 
до інших людей, 
не звертаючи 
увагу на колір їх 
очей та шкіри, 
сприяти 
розвитку 
міжнародних 
відносин між 
дітьми різних 
країн. 

• Конкурси до Дня Валентина 
 • Бесіда «День добра» 
 • Захід «Великдень у світі» 
 • Виставка поробок до дня Європ  
 • Літературне свято «Шевченко у   
 • Екскурсія по скарбницям світов      
Лавра) 
 • Плідна співпраця з туристичним  
Туристичний гурток по регіонам У  
 • Флеш-моб «Голуб миру» 
 • Конференція «Чи легко бути то  

21. Середня школа І-
ІІІ ступенів № 
294  
 

гурток 
«Європейськ
ий клуб» 

2004 рік Петренко Т.В. Інформування 
учнів та вчителів 
школи,розширен
ня знань про 
Європу та 
Європейський 
Союз, виховання 
молоді у дусі 
спільних 
європейських 
цінностей,  
популяризація 
зарубіжних країн 
в Україні, 

Березень 2014  
Інтелектуальний марафон-віктори     
Квітень 2014 Конкурс рефератів «     
Вересень 2014 Флеш-моб «Голуб  
Жовтень 2014 Виховний захід «М      
демократії. 
Листопад 2014 Виховний захід «М    
Грудень 2014 Виставка-конкурс м     



встановлення та 
підтримання 
активних 
взаємовідносин з 
ними, залучення 
підростаючого 
покоління до 
міжнародного 
співробітництва. 

22. Спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів № 301  
імені Ярослава 
Мудрого з 
поглибленим 
вивченням 
англійської мови 

«Меридіан»  2001 рік Здоровило  
А.Г. 

1. Організа
ція листування 
учнів з 
зарубіжними 
партнерами. 
2. Проведе
ння 
міжнародних 
днів.  
3. Проведе
ння прес-
конференцій 
Проведення 
конкурсів та 
проектів   

Січень 2014 участь у фестивалі «З     
Травень 2014 участь у конкурсі «П    
Вересень 2014  флеш моб «Голуб       
Жовтень 2014 року Круглий стіл «      
Грудень 2014 року участь у фести    

23. Школа І-ІІІ 
ступенів № 306 

Клуб 
«Миряни» 

1996 рік Щавінська В.О. Налагодження 
роботи з 
міжнародними 
та 
регіональними 
громадськими 
організаціями, 
навчальними 
закладами. 

Виготовлення презентації щодо іс        
країнах Європи. 
Конкурс-фестиваль «Діалог держа    
Організація святкування Дня Євро      

24. Школа І-ІІІ 
ступенів № 308 

Клуб з 
міжнародног
о 
співробітницт
ва 

2006 рік Янченко С. В. Налагодження 
роботи з 
міжнародними 
та 
регіональними 
громадськими 
організаціями, 
навчальними 
закладами 

Флеш-моб «Голуб миру» приуроч         
Шкільна конференція «Права люд  
 Грудень 2014 року 

25. Школа І ступеня 
№ 311   

Ластівка вересень 
2003 рік 

Шаповал Л.В. Інформаційно-
просвітницький 
обмін досвідом в 
виховній 
діяльності  
дитячих 
колективів шкіл. 

Флеш-моб «Голуб миру» приуроч     
Виготовлення презентації щодо іс        
країнах Європи. 
 

26. Спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів № 313  
з поглибленим 
вивченням 
інформаційних 
технологій 

Гурток 
«Міжнародні 
зв’язки» 

01.09. 
2014 

Хомин С.С. І.Європейська 
культурна 
спадщина 
ІІ. Європейська 
інтеграція 
ІІІ. 
Міжнародний 
позитивний 
імідж України 
ІV. Стратегія 
Єврокомісії 

03.09.2014 – конкурс малюнків»Є    
10.09.2014 – День Міжнародної пи      
учнів 5-11 класів) 
17.09.2014 – Декада грамотності в       
19.09.2014 – флешмоб «Голуб мир         
паперовими голубами) 
24.09.2014 – Українські діти, учні        
(обговорення проблем) 
01.10.2014 – Бесіда «Дотримання       
08.10.2014 – конкурс «Європейськ       
13.10.2014 – Євроконцерт (пісні, т    
22.10.2014 – дискусія «Євроінтегр     
29.10.2014 – Євроклас «Я-україне  
05.11.2014 – конкурс на кращі пла      
Придністров’я 
12.11.2014 – «Українці в Євросою    



19.11.2014 – вікторина «Що ти зн    
26.11.2014 – «Євроінтеграція - дем       
на засіданні 
03.12.2013 – обговорення  програм     
10.12.2014 – доповідь «Захист на   
17.12.2014 – конкурс на складання     
24.12.2014 – круглий стіл «Бороть         
повеней» 

27. Спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів № 320  
з поглибленим 
вивченням 
української мови 

«Мир і 
злагода» 

01.09. 
2013 

Пономаренко 
В.Г. 

Охорона 
природи і 
здоров’я. 
Країнознавство. 
Історія і 
культура. 
Освіта ЕС. 
Історія і 
культура 
Співробіт-
ництво України з 
НАТО. 
Освіта. 
Культура. 
Екологія. 
Тема миру. 
Здоровий спосіб 
життя. 
 

Проведення диспуту на тему «Євр       
кл.) 
Оформлення виставки творчих ро       
8 кл.) 
Проведення уроків історії на тему      
Доповідь на тему «Сучасні тенден        
районному семінарі 26.02.14 
Оформлення стенду в бібліотеці «     
Підвищення рівня поінформовано         
також щодо співробітництва Укра        
Участь у Загальноміському Дні ві        
До дня народження В. Шекспіра д       
англійської мови (9 кл.) 
Проведення акції «Ми за чистоту      
Проведення акції «Ми за збереже         
Оформлення виставки «Перлини У    
Святкування Дня Європи. Провед         
кл.) 
Проведення заходів до Днів європ      
європейські цінності»: 
- оформлення виставки плакатів у         
Чемпіони Олімпійських ігор» (5-8  
- проведення спортивних змагань      
- проведення спортивного флеш-м        
нагородження переможців змаган  
Проведення заходів до Дня Миру  
-    оформлення виставки малюнкі            
-  конкурс плакатів «Мир на плане        
-      виставка оригамі «Голуб Мир    
-      виховні години «Вклонімося       
-      флеш-моб «Голуб Миру» (5-1    
Читання «Заповіту» Т. Г. Шевчен        
11 кл.) 
Проведення заходів до Європейсь     
- виставка плакатів «Свобода. Дем       
(9-11 кл.); 
- оформлення виставки літератури      
демократії»; 
-   підвищення рівня поінформова      
проведення бесід «Магдебурзьке        
(8-11 кл.) 
Заходи до Всесвітнього дня дитин  
-    виставка плакатів «Планета - м    
- проведення бесід «Я маю право»        
Проведення Різдвяного ярмарку т       
Захист презентацій «Країни світу»      

28. Школа І-ІІІ 
ступенів №321 

Євроклуб 321 Січень 
2014 

Фіцек Ірина 
Олександрівна 

Знайомство з 
історією, 
культурою, 
національними 
звичаями 
народів Європи, 
основами 
міжнародних 
відносин, 
вивчення 
ділового 

27.01.2014. Міжнародний день же        
відвідування учнями школи 321 к     
вересні 2012 
21.02.2014 Міжнародний день рід      
21.03.2014 Міжнародний день бор      
Театралізована вистава.  
19.09.2014-20.09.2014 Міжнародн         
закладі про міжнародні дні миру.      
МИР Конкурс малюнків. 
23.09.2014Європейський День мо       
мовами” 



етикету. 
 Встановлення і 
розвиток 
дружніх зв`язків 
між школярами 
України та 
інших держав, 
дитячими і 
молодіжними 
організаціями 
для об`єднання 
миротворчих 
зусиль. 
Налагодження 
співробітництва 
між 
навчальними 
закладами.  
Вивчення історії 
рідного краю, 
української 
мови, 
національної 
культури і 
традицій. 
Охорона і 
збереження 
національних 
багатств,  пропаг
анда здорового 
способу життя.  
 Вивчення 
демократичних 
традицій у 
європейських 
країнах світу. 
 Організація 
цікавого і 
змістовного 
дозвілля молоді, 
підвищення  її 
політичної 
культури.. 

13.10.2014-17.10.2014 
Круглий стіл “Дотримання прав л        
стабільності в Європі” 
11.12.2014 Участь у районному ко      

29. Гімназія 
«Троєщина» 

Клуб  з 
міжнародног
о 
співробітницт
ва гімназії 

2007 рік 
 

Голощук  
О. Б.                                    

Підготовка та 
проведення 
конференцій, 
участь у 
проектах шкіл 
асоційованих 
ПАШЮНЕСКО 

Участь у проектах присвячених 20      
Конференція, присвячена  міжнар      
Проведення заходів, присвячених       
Проведення різдвяних свят «Трад      
Випуск шкільної інформаційної г  

30. Ліцей №293 І-ІІІ 
ступенів 

  КІД 2012 рік Косінько Д.І. Інформування та 
розширення 
знань  учнів 
школи про 
країни світу; 
вивчення історії, 
культури, 
традицій та 
звичаїв Болгарії; 
виховування 
молоді в дусі 
європейських 
цінностей та 
залучення їх до 
міжнародного 

Відзначення державних свят Болг  
1.День слов’янської писемності 24  
2.Мартеніца. 
3.День Визволення Болгарії від ос    
Міжнародна виставка дитячих ма  
Благодійна акція «Жінки світу за    



співробітництва. 
31. Гімназія “Києво- 

могилянський 
колегіум”         

«Євроклуб» 2008 рік Головін Ю.О. Участь у 
проектах, 
конкурсах, 
турнірах, 
поширення 
знань про ЄС. 

Участь у ІІ-Міжнародному істори   
(м.Київ) (ІІ – місце) (грудень 2014  
Участь у ІІ - Київській конференц      
2014р.) 

 
 
 

Участь у навчально-виховному  процесі загальноосвітніх навчальних 
закладів 

 учителів-представників інших держав 
 
№  
П/п: 

Навчальний заклад ПІБ учителя, назва 
країни 

Предмет, який викладає в 
навчальному закладі. 

Термін 
перебування 

1. Спеціалізована школа 
І-ІІІ ступенів №207 з 
поглибленим 
вивченням 
англійської мови 

Джулія Піппеті, Лондон, 
Великобританія 

Англійська мова 2014 рік 

2. Спеціалізована школа 
І-ІІІ ступенів №207 з 
поглибленим 
вивченням 
англійської мови 

Аня Ланге,лектор DAAD, 
Німецька Академічна 
служба обміну 
студентами 

Німецька мова 2014 рік 

3. Економіко-правовий 
ліцей  ІІ-ІІІ ступенів 

Представники 
Британської Ради в 
Україні 

Розмовний клуб 
(англійська мова) 

Згідно плану 
протягом 2014 року 

4. Гімназія “Києво- 
могилянський 
колегіум”         

Васіль Єреновські Польська мова, культура 2014 рік 

5. Спеціалізована школа 
І-ІІІ ступенів №277 з 
поглибленим 
вивченням 
англійської мови 

Роберт Хартіган, 
методист представництва 
Pearson 

Англійська мова 2014 рік 

 
 
 
 

Вивчення іноземних мов в загальноосвітніх навчальних закладах. 
                                                                                                                                     

№ пп.  Навч. заклад 

 

Перша 

мова 

Друга 
мова 

Третя мова Факультати
в 

Всього 
(к-сть 
учнів) 

К-сть 
вчителі

в 

Англійська мова 

1 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №23 з 
поглибленим вивченням англійської мови 

 544 - - -  544 9 
 

2 Гімназія № 39 І-ІІІ ступенів імені гетьмана 
України Богдана Хмельницького 

836 
 

- - - 836 
 

8 
 

3 Школа І-ІІІ ступенів № 119 733  
 

- - - 733  
 

5 
 

4 Школа І – ІІІ ступенів № 147 469 
 

- - - 469 
 

4 
 

5 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 152 
з поглибленим вивченням англійської 
мови 

572 
 
 

- - - 572 
 
 

10 
 
 

6 Спеціалізована школа І- ІІІ ступенів № 189 
з поглибленим вивченням англійської та 
німецької мов 

793 
 

- - - 793 
 

15 
 



7 Школа І – ІІІ ступенів № 190 695 - - - 695 4 
 

8 Школа І – ІІІ ступенів № 192 187 - - - 187 1 
 

9 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 202 
з поглибленим вивченням природничо-
математичних наук 

626 - - - 626 4 

10 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 207 
з поглибленим вивченням англійської 
мови 

578 
 
 

- - - 578 
 
 

11 
 
 

11. Школа І –ІІІ ступенів № 212    379 - - - 379 3 

12 Школа І –ІІІ ступенів № 213   371 
 

- - - 371 
 

4 
 

13. Школа І-ІІІ ступенів № 218 468 
 

- - - 468 
 

3 
 

14. Школа І-ІІІ ступенів  
№ 238 

714 
 
 

- - - 714 
 
 

4 
 

15. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 247  
з поглибленим вивченням російської мови 

712 
 

- - - 712 
 

4 
 

16. Школа І –ІІІ ступенів № 248  537 - - - 537 5 
 

17. Школа І –ІІІ ступенів № 249   395 
 

- - - 395 
 7 

18. Спеціалізована школа І –ІІІ ступенів № 
250 з поглибленим вивченням математики 

890 
 

- - - 890 
 

7 
 

19. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 251 
імені Хо Ши Міна з поглибленим 
вивченням англійської мови 

703 
 

- - - 703 
 

12 
 

20. Школа І –ІІІ ступенів № 259   500 
 

- - - 500 
 

3 
 

21. Школа І-ІІІ ступенів № 263 імені Євгена 
Коновальця 
 

812 
- - - 

812 11 
 

22. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 264  
з поглибленим вивченням англійської 
мови 

906 
 

- - - 906 
 

18 
 

23. Школа І-ІІІ ступенів № 270 
 

397 
 

- - - 397 
 

3 
 

24. Школа І-ІІІ ступенів №275 506 
 

- - Консультпу
нкт  

506 
 

4 
 

25. Школа І –ІІІ ступенів № 276   721 
 

- - - 721 
 

5 

26. Спеціалізована школа І –ІІІ ступенів № 
277  з поглибленим вивченням англійської 
мови 

933 
 

- - - 933 
 

17 
 

27. Школа  І-ІІІ ступенів № 278   172 - - - 172 1 

28. Школа І-ІІІ ступенів  № 282   701 
 

- - - 701 
 

5 
 

29. Школа І –ІІІ ступенів № 292 імені 
гетьмана України Івана Мазепи  

498 
 

- - - 498 
 

4 
 

30. Ліцей  № 293 І-ІІІ ступеня  539 
 

- - - 539 
 

4 
 

31. Школа І-ІІІ ступенів № 294   741 - - - 741 6 

32. Школа  І-ІІІ ступенів № 300   651 - - - 651 3 

33. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 301  
імені Ярослава Мудрого з поглибленим 
вивченням англійської мови  

640 
 
 

- - - 640 
 
 

13 
 
 

34. Школа І –ІІІ ступенів № 306   1233 - - - 1233 7 

35. Спеціалізована школа І – ІІІ ступенів № 
307  з поглибленим вивченням 
природничих наук  

779 
    

- - - 779 
    

4 
 



36. Школа І –ІІІ ступенів № 308   855 
 

- - - 855 
 

12 
 

37. Школа І ступеня № 311   273 - - - 273 2 

38. Спеціалізована школа І ступеня № 312 з 
поглибленим вивченням англійської мови   

370 - - - 370 7 

39. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 313  
з поглибленим вивченням інформаційних 
технологій  

564 - - - 564 4 

40. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 320  
з поглибленим вивченням української 
мови  

931 - - - 931 6 
 

41. Школа І-ІІІ ступенів  № 321   541 
 

- - - 541 
 

2 
 

42. Спеціалізована школа І ступеня  № 322 з 
поглибленим вивченням англійської мови 

422 - - - 422 8 

43. Гімназія № 283 ІІ-ІІІ ступеня  963 - - - 963 12 
 

44. Гімназія «Троєщина»  ІІ-ІІІ ступенів 964 
 

- - - 964 
 

16 
 

45. Гімназія «Києво - Могилянський 
колегіум» ІІ-ІІІ ступенів   

417 
 

- - - 417 
 

8 
 

46. Економіко-правовий ліцей  ІІ-ІІІ ступенів 231 - - - 231 3 

47. Спеціалізований навчально-виховний 
комплекс «Київські кащтани»з 
поглибленим вивченням іноземної мови 

125 - - - 125 2 

48. Спеціалізований навчально-виховний 
комплекс «Усмішка» з поглибленим 
вивченням іноземної мови 

247 - - - 247 6 

49. Спеціалізований навчально-виховний 
комплекс «Вікторія» з поглибленим 
вивченням іноземної мови 

242 - - - 242 6 

50. Спеціалізований навчально-виховний 
комплекс «Деснянка» з поглибленим 
вивченням іноземної мови  

251 - - - 251 4 

51. Навчально-виховний комплекс «Діамант» 63 - - - 63 1 

52. Спеціалізований навчально-виховний 
комплекс «Лісові дзвіночки» з 
поглибленим вивченням іноземної мови  

115 - - - 115 3 

53. Спеціальний навчально-виховний 
комплекс «Мрія» 

71 - - - 71 1 

54. Приватне підприємство «Учбово-творчий 
культурологічний центр «Аратта» 

14 - - - 14 1 

55. Навчально-виховний комплекс 
«Дощкільний навчальний заклад-
загальноосвітній навчальний заклад 
«Престиж» при Міжрегіональній Академії 
Управління персоналом» 

87 
 

- - - 87 
 

3 

56. Приватне підприємство «Київська 
загальноосвітня гімназія «Грейс» 

52 
 

- - - 52 
 

3 
 

57. Приватна організація «Загальосвіітній 
навчальний заклад «Гуманітарна гімназія» 

74 
 
 

- - - 74 
 
 

3 
 

58. Приватна лінгвістична гімназія 167 - - - 167 3 
 

 Всього:  / 445 29926 - - - 29926 345 

 

                                                                                                                                     

№ пп.  Навч. заклад 

 

Перша 

мова 

Друга 
мова 

Третя мова Факультати
в 

Всього 
(к-сть 
учнів) 

К-сть 
вчителі

в 



Німецька мова 

1 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №23 
з поглибленим вивченням англійської 
мови 

- 198 - - 198 9 
 

2 Школа І-ІІІ ступенів № 119 - 259 - - 259 8 
 

3 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 
152 з поглибленим вивченням 
англійської мови 

- 160 - - 160 5 
 

4 Спеціалізована школа І- ІІІ ступенів № 
189 з поглибленим вивченням 
англійської та німецької мов 

- 
314 

- - 
314 

4 
 

5 Школа І – ІІІ ступенів № 190 - 182 - - 182 10 
 
 

6 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 
207 з поглибленим вивченням 
англійської мови 

- 108 - - 108 15 
 

7 Школа І –ІІІ ступенів № 213   - 20 - - 20 4 
 

8 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 
247  з поглибленим вивченням 
російської мови 

- 34 - - 34 1 
 

9 Школа І –ІІІ ступенів № 248 - 295 - - 295 4 

10 Спеціалізована школа І –ІІІ ступенів № 
250 з поглибленим вивченням 
математики 

- 283 - - 283 11 
 
 

11. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 
251 імені Хо Ши Міна з поглибленим 
вивченням англійської мови 

- 265 - - 265 3 

12 Школа І –ІІІ ступенів № 259   - 200 - - 200 4 
 

13. Школа І-ІІІ ступенів № 263 імені Євгена 
Коновальця 
 

- 136 - - 136 3 
 

14. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 
264  з поглибленим вивченням 
англійської мови 

- 438 - - 438 4 
 

15. Школа І-ІІІ ступенів № 270 
 

- 359 - - 359 4 
 

16. Школа І-ІІІ ступенів №275 - 251 - Консультпу
нкт 

251 
5 
 

17. Спеціалізована школа І –ІІІ ступенів № 
277  з поглибленим вивченням 
англійської мови 

- 425 - - 425 
7 

18. Школа І-ІІІ ступенів  № 282   - 25 - - 25 7 
 

19. Школа І –ІІІ ступенів № 292 імені 
гетьмана України Івана Мазепи 

- 144 - - 144 12 
 

20. Ліцей  № 293 І-ІІІ ступеня - 55 - - 55 3 
 

21. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 
301  імені Ярослава Мудрого з 
поглибленим вивченням англійської 
мови 

- 321 - - 321 
11 
 

22. Спеціалізована школа І – ІІІ ступенів № 
307  з поглибленим вивченням 
природничих наук 

- 495  - 495 18 
 

23. Школа І –ІІІ ступенів № 308   - 271 - - 271 3 
 

24. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 
320  з поглибленим вивченням 
української мови 

- 346 - - 346 4 
 

25. Школа І-ІІІ ступенів  № 321   - 194 - - 194 5 



26. Гімназія № 283 ІІ-ІІІ ступеня - 445 - - 445 17 
 

27. Гімназія «Троєщина»  ІІ-ІІІ ступенів - 349 - - 349 1 

28. Гімназія «Києво - Могилянський 
колегіум» ІІ-ІІІ ступенів   

- 172 - - 172 5 
 

29. Навчально-виховний комплекс 
«Дощкільний навчальний заклад-
загальноосвітній навчальний заклад 
«Престиж» при Міжрегіональній 
Академії Управління персоналом» 

- 25 - - 25 4 
 

30. Приватна організація «Загальосвіітній 
навчальний заклад «Гуманітарна 
гімназія» 

- 14 - - 14 4 
 

31. Приватна лінгвістична гімназія - 30 - - 30 6 

 Всього:  / 31 6813     6813     - - 6813     345 

 

 

 

№ пп.  Навч. заклад 

 

Перша 

мова 

Друга 
мова 

Третя мова Факультатив Всього 
(к-сть 
учнів) 

К-сть 
вчителі

в 

Французька мова 

1 Школа І – ІІІ ступенів № 147 - 41 - - 41 1 

2 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 
152 з поглибленим вивченням 
англійської мови 

- 137 
 

- - 137 
 

2 

3 Школа І – ІІІ ступенів № 192 - 12 - - 12 1 

4 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 
207 з поглибленим вивченням 
англійської мови 

- 145 - - 145 1 

5 Школа І-ІІІ ступенів № 218 - 233 - - 233 1 

6 Школа І –ІІІ ступенів № 249   - 134 - - 134 2 

7 Школа І-ІІІ ступенів № 263 імені Євгена 
Коновальця 
 

- 118 - - 118 1 

8 Школа І –ІІІ ступенів № 276   - 51 - - 51 1 

9 Школа І –ІІІ ступенів № 292 імені 
гетьмана України Івана Мазепи 

- 124 - - 124 1 

10 Гімназія «Троєщина»  ІІ-ІІІ ступенів - 108 - - 108 1 

11. Гімназія «Києво - Могилянський 
колегіум» ІІ-ІІІ ступенів   

- 159 - - 159 2 

12 Приватна організація «Загальосвіітній 
навчальний заклад «Гуманітарна 
гімназія» 

- 12 - - 12 1 

13. Приватна лінгвістична гімназія - 24 - - 24 1 

 Всього:  / 13                  - 1298 - - 1298 18 

 

 

 



 

№ 
пп. 

 Навч. заклад 

 

Перша 

мова 

Друга 
мова 

Третя 
мова 

Факультатив Всього 
(к-сть 
учнів) 

К-сть 
вчителі

в 

Іспанська мова 

1 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
№ 207 з поглибленим вивченням 
англійської мови 

- 114 - - 114 1 

2. Школа І –ІІІ ступенів № 259   - 45 - - 45 1 

 Всього :2  - 159 - - 159 2 

 

 

№ 
пп. 

 Навч. заклад 

 

Перша 

мова 

Друга 
мова 

Третя 
мова 

Факультати
в 

Всього 
(к-сть 
учнів) 

К-сть 
вчителі

в 

                                                                                                    Азербайджанська  (Гурток) 

1. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
№ 247  з поглибленим вивченням 
російської мови 

              -  - - 23          23 1 

 Всього :1 - - - -         23- 1 

 

№ 
пп. 

 Навч. заклад 

 

Перша 

мова 

Друга 
мова 

Третя 
мова 

Факультати
в 

Всього 
(к-сть 
учнів) 

К-сть 
вчителі

в 

Болгарська мова 

 Ліцей  № 293 І-ІІІ ступеня              - 168 - - 168 1 

 Всього :1 - 168 - - 168 1 

 
 

Навч. заклад 

 

Перша 

мова 

Друга 
мова 

Третя 
мова 

Факультати
в 

Всього 
(к-сть 
учнів) 

К-сть 
вчителі

в 

Корейська мова 

Приватне підприємство «Київська 
загальноосвітня гімназія «Грейс» 

             - 14 - - 14 2 

Всього :1 - 14 - - 14 2 

 
 

Навч. заклад 

 

Перша 

мова 

Друга 
мова 

Третя 
мова 

Факультати
в 

Всього 
(к-сть 
учнів) 

К-сть 
вчителі

в 



Польська мова. 

1. Приватна лінгвістична гімназія              - 32 - - 32 1 

Всього :1 - 32 - - 32 1 

 
 
 
 
 
 

 

 


	Організація заходів, приурочених до знаменних дат та міжнародних свят.

