
Співробітництво з зарубіжними навчальними закладами 
 

№ Навчальний 
заклад 

м. Києва 

Зарубіжний 
навчальний заклад 

Термін дії 
угоди про 
співпрацю 

Напрямки співпраці 

АЗЕРБАЙДЖАН, 31 
1 Гімназія 

«Оболонь» 
Європейський ліцей, м. Баку, 
Азербайжан 

безстрокова В рамках проекту ЮНЕСКО «Навчання для майбутнього» 

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ, 826 
2 Ліцей №157 Місто Cheltenham 

Cheltenham  College in UK  \  
Місто Челтенгем  
Челтенгем коледж в Об’єднаному 
Королівстві 

2014-2017 Листування з учнями закордонних шкіл-партнерів з метою 
вивчення іноземних мов, ознайомлення учнів з історією, 
культурою, традиціями інших країн світу, з метою обміном 
досвіду між учнями та школами 

3 СШ № 211 Англія, місто Шефілд, школа  «Лонглі» безстрокова Миротворчій напрямок, освітянський напрямок 
4 Британська 

міжнародна 
школа 

Екзаменаційний центр Кембріджського 
університету 

Безстрокова Надання тестів та їх перевірка з метою отримання 
міжнародних сертифікатів учням школи 
Оформлення і видача сертифікатів 

5 Британська 
міжнародна 
школа 

Лондонський екзаменаційний центр 
“Edexcel” 

Безстрокова Надання тестів та їх перевірка з метою отримання 
міжнародних сертифікатів учням школи 
Оформлення і видача сертифікатів 

6 Британська 
міжнародна 
школа 

Екзаменаційна комісія AQA Безстрокова Надання тестів та їх перевірка з метою отримання 
міжнародних сертифікатів учням школи 
Оформлення і видача сертифікатів 

7 Британська 
міжнародна 
школа 

Advanced British Education Group 
Адванс Брітіш Едюкешенл Груп 

Безстрокова Сприяння запрошенню, пошуку, проведення інтерв’ю з 
іноземними викладачами для роботи в школі 
Сприяння наданню сертифікатів міжнародного зразка учням 
БМШ 
Сприяння навчанню учнів БМШ за кордоном 
Надання методичної, навчальної літератури, посібників для 
вивчення міжнародної навчальної програми Проведення 
семінарів з навчально-виховної роботи, обмін досвідом 
роботи 



ІТАЛІЯ, 380 
8 СШ № 16  

 
класичний ліцей "Гаргалло",  
м. Сіракузи, Італія 

2012 - 
безстрокова 

Організація активної пошукової діяльності учнів під 
керівництвом учителів у напрямках екології, дослідження 
традицій, мистецької та культурної діяльності країн; 
взаємообмін учнями і педагогічними працівниками з метою 
підвищення рівня навчальних досягнень 

КИТАЙ, 156 
9 Гімназія 

«Оболонь» 
Китай г. Цзюй-пхін провінція Шаньдунь 28.03.2011 по 

28.03.2016 р. 
Вивчення китайської мови 

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 643 
10 СШ № 194 ДОУ ЗОШ № 108  

Південно-Західного адміністративного 
округу м. Москва, Росія 

16.12.2010 – 
16.12. 2015 

- вивчення специфіки освітніх 
традицій і досягнень країн партнерів. 
- обмін досвідом роботи щодо перспективних освітніх 
технологій 
- підтримка та розвиток творчих і дружніх зв’язків між 
педагогічними й дитячими колективами 
- проведення спільних навчально-виховних заходів для учнів 
та педагогів, організація спільних конкурсів тощо. 
- Обмін делегаціями 

11 СШ № 210 СШ №166 м. Москва Північно-  
східного навчального округу, район 
Ліанозово  
117296 м. Москва, 
Північно-західний адміністративний 
округ, вул. Обручева, 28-а 

безстрокова  - Обмін учнями та вчителями.  
- Обмін документацією, поповнення бібліотеки школи 
навчальне - методичною літературою та підручниками.  
- Листування.  
-  Виконання спортивно - оздоровчих програм.  
-  Перебування в оздоровчому таборі м. Москви учнів школи.  
-  Навчання вчителів школи у м. Москві та Воронежі.  
-  Розробка спільних  
навчальних проектів з навчальне - виховної роботи. 

12 Ліцей № 27  
м. Брянська, Росія 

2011-2016 − вивчення специфіки освітніх традицій  і досягнень країн-
партнерів. 

− обмін  досвідом роботи щодо перспективних, освітніх 
технологій. 



− підтримка та розвиток творчих і дружніх зв’язків між 
педагогічних й дитячими колективами шкіл-партнерів. 

− організація відпочинку і оздоровлення учнів та 
педагогічних працівників. 

13 СШ № 214 Школа-інтернат № 19 з поглибленим 
вивченням окремих предметів,  
м. Москва, Росія 

16.12.2010р.- 
16.12.2015р. 

- вивчення специфіки освітніх 
традицій і досягнень країн партнерів. 
- обмін досвідом роботи щодо перспективних освітніх 
технологій 
- підтримка та розвиток творчих і дружніх зв’язків між 
педагогічними й дитячими колективами 
- проведення спільних навчально-виховних заходів для учнів 
та педагогів, організація спільних конкурсів тощо. 
- Обмін делегаціями 

14 Гімназія –
інтернат 
№299 

«Школа Бет Егудит», місто Москва, 
Російська Федерація 

2000-  
безстрокова 
 

1.Літнє оздоровлення учнів липень-серпень, проект 
«Міжнародний табір» 
2.Семінари- практикуми з питань викладання мови іврит, 
історії, традицій, культури єврейського народу між 
навчальними закладами . 
3.Тренінги з розвитку виховної роботи в  ЗНЗ. 
4.Організація пошукової роботи та музейної справи. 

15 НВК «Перша 
Ластівка» 

Прогімназія  № 1644 
Південно-Західного адміністративного 
округу м. Москва, Росія 

16.12.2010р. – 
16.12.2015р 

− обмін та вивчення передового педагогічного досвіду 
України та Росії. 

− вивчення літературних надбань та ознайомлення з 
культурою, традиціями України та Росії учнів двох країн. 

16 Центр туризму 
та 
краєзнавства 
учнівської 
молоді 

Заклад додаткової освіти «Планета»  
Південно-Західного адміністративного 
округу м. Москва, Росія 

16.12.2010р. – 
16.12.2015р. 

- обмін учнівськими туристичними групами; 
- створення спільних проектів позашкільної освіти; 
- обмін методичними матеріалами та дидактичними 
розробками. 

17 ЦНТТМ 
«Сфера» 

Заклад додаткової освіти «Планета»  
Південно-Західного адміністративного 
округу м. Москва, Росія 

16.12.2010р. – 
16.12.2015р. 

- обмін учнівськими групами; 
- створення спільних проектів позашкільної освіти; 
- обмін методичними матеріалами та дидактичними 
розробками. 



18 Центр 
творчості 
дітей та 
юнацтва 

Заклад додаткової освіти «Планета»  
Південно-Західного адміністративного 
округу м. Москва, Росія 

16.12.2010р. – 
16.12.2015р. 

- обмін учнівськими групами; 
- створення спільних проектів позашкільної освіти; 
- обмін методичними матеріалами та дидактичними 
розробками. 

РУМУНІЯ,642 
19 СШ № 211 Румунія, місто Бакау, загальноосвітня 

школа «Асау» 
Грудень  
2014-2016р. 

Міжнародні проекти «освіта між інноваціями та традиціями» 

ТУРЕЧЧИНА, 792 
20 СШ № 16 Початкова школа ім. Шенера Бірсьоза, 

Кадикьой, Стамбул, Туреччина 
E-mail: 
senerbirsoz@hotmail.com 

  довгострокова − співпраця в проекті «Діалог культур» 

21 СШ № 20 Ліцей  
ім. Хайрулли Кефоглу, Кадикьой, 
Стамбул, Туреччина 
E-mail: 
hkalisesi@gmail.com 

довгострокова −  інтернет- листування; 
− обмін делегаціями вчителів та учнів; 
− ознайомлення з навчальним процесом у школах Туреччини 

22 Гімназія  
№ 143 

Туреччина,  
м. Стамбул, 
Школа початкової освіти Ічеренкьой 
Хасан Лейлі району Кадикьой м. 
Стамбула 
E-mail: 
kushum2@mail.ru 

довгострокова −  обмін делегаціями учнів та вчителів 

23 СШ № 194 Початкова школа                      
ім.Мустафи Айкина, Кадикьой, Стамбул, 
Туреччина 
E-mail: 
bilgi@mustafaaykin.k12.tr 

безстрокова - Вивчення специфіки освітніх традицій і досягнень країн-
партнерів. 
- Обмін досвідом роботи щодо перспективних освітніх 
технологій. 
- Підтримка та розвиток творчих і дружніх зв’язків між 
педагогічними й дитячими колективами шкіл-партнерів. 
- Організація відпочинку і оздоровлення учнів та 
педагогічних працівників. 

mailto:senerbirsoz@hotmail.com
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24 СШ № 214 Початкова школа Ніхата Ішика, 
Кадикьой,  
Стамбул, Туреччина 
E-mail: 
253907@meb.k12.tr 
Тел.00902163364967 
 

довгострокова − вивчення специфіки освітніх традицій і досягнень країн 
партнерів. 

− здійснення обміну  педагогами і учнями з метою 
ознайомлення з культурою та національними традиціями 
країн. 

− листування та спілкування через систему  Internet 
− обмін творчими колективами 

організація спільних конкурсів дитячих творчих робіт 
25 СЗШ№ 233 Ліцей Шенесеневлер, Кадикьой, 

Стамбул, Туреччина 
E-mail: 
bilgi@senesenevlerlisesi.k12.tr 
 

безстрокова 
 

− вивчення специфіки освітніх традицій і досягнень країн 
партнерів. 

− здійснення обміну  педагогами і учнями з метою 
ознайомлення з культурою та національними традиціями 
країн. 

− листування та спілкування через систему  Internet 
− обмін творчими колективами 
− організація спільних конкурсів дитячих творчих робіт 

26 СШ № 239 Початкова школа ім. 
Халіля Тюрккана, 
Кадикьой, Стамбул, Туреччина 
E-mail: 
halilturkkan1@hotmaıl.com 

 довгострокова −  вивчення специфіки освітніх традицій і досягнень країн-
партнерів;  

−  обмін досвідом роботи щодо перспективних освітніх 
технологій; 

−  підтримка та розвиток творчих і дружніх зв’язків між 
педагогічними і дитячими колективами шкіл – партнерів; 

−  організація відпочинку і оздоровлення учнів  
27 НВК № 240 

«Соціум» 
Ліцей «Інташ», Кадикьой, Стамбул,           
Туреччина 
тел.02163607898 

Угода від  
04.05.2007 
безстрокова 

− обмін досвідом діяльності учнівського самоврядування 
− презентації авторських програм. 
− матеріали заходів з попередження наркоманії, що проводять 

соціальні служби для молоді Оболонського р-ну та 
соціальні служби м. Києва;  

− аудіо записи класичної музики; 
− презентації авторських програм 

28 СПШ №244 Початкова школа ім. Ільхамі Ертема,  Угода від  − вивчення специфіки освітніх традицій і досягнень країн-
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Кадекьой, Стамбул, Туреччина 
E-mail: 
ilhamiertem@ttnet.net.tr 

04.05.2007 
безстрокова 

партнерів. 
− обмін досвідом роботи щодо перспективних освітніх 

технологій. 
− підтримка та розвиток творчих і дружніх зв’язків між 

педагогічними й дитячими колективами шкіл партнерів. 
− організація відпочинку і оздоровлення учнів та 

педагогічних працівників. 
29 СШ № 298 Початкова школа ім. 50-тиріччя 

Ферідуна Тюмера, Кадикьой, Стамбул, 
Туреччина 
тел.02165724547 

Угода від  
04.05.2007 
безстрокова 

− обмін делегаціями освітян,  
− листування через Інтернет. 

30 СЗШ №328 Школа практичного мистецтва для дівчат 
«Зіхніпаша», Кадикьой, Стамбул, 
Туреччина 
E-mail: 
zihnipasailkogretim@mynet.com, 
тел. 0(216) 
3581373 
3596945 

безстрокова − вивчення специфіки освітніх традицій і досягнень країн 
партнерів. 

− здійснення обміну  педагогами і учнями з метою 
ознайомлення з культурою та національними традиціями 
країн. 

− листування та спілкування через систему  Internet 
− обмін творчими колективами 
− організація спільних конкурсів дитячих творчих робіт 

31 Гімназія 
«Оболонь» 

Початкова школа ім. Ільхамі Ахмета 
Орнекал, Кадикьой, Стамбул, Туреччина 
Тел.  02163862525 
E-mail: 
info@iaornekal.k12.tr 

безстрокова − мовна практика учнів; 
− обмін делегаціями учнів, вчителів; 
− листування через мережу Інтернет, вітання зі святами; 
− ознайомлення з культурою та національними традиціями; 
− організація спільних освітніх проектів.  
− участь учнів гімназії у гуртку фольклорних танців Туреччини. 

32 Гімназія 
«Потенціал» 

Початкова школа «Аташехір», Кадикой, 
Стамбул, Туреччина 
тел. 02163860463 
ф. 02163024330 

безстрокова −  обмін дитячими групами 
− ознайомлення з традиціями, культурою, соціально-

економічним станом, історичним минулим Туреччини 
− розвиток освітньої діяльності на основі вивчення системи 

освіти Туреччини, спільних культурних цінностей 
33 НВК Початкова школа ім. Вчителя Харуна безстрокова − вивчення специфіки освітніх традицій і досягнень країн – 

mailto:ilhamiertem@ttnet.net.tr
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«Перша 
Ластівка» 

Решіта, Кадикьой, Стамбул, Туреччина 
(0216)3860463 
3860467 

партнерів. 
− обмін досвідом роботи щодо перспективних освітніх 

технологій. 
− підтримка та розвиток творчих і дружніх зв’язків між 

педагогічними й дитячими колективами шкіл – партнерів. 
− організація відпочинку і оздоровлення учнів та педагогічних 

працівників 
ФРАНЦІЯ, 250 
34 

СШ № 20 

Сільськогосподарський ліцей м. Ретель, 
Франція 
тел.003332430056  

2010- 2015 року − обмін делегаціями вчителів та учнів; 
−  обмін досвідом з питань міжнародної співпраці. 

35 Вищий приватний учбовий заклад 
«Інститут Гран Бльо»  
м.Канни, Франція 

З  26 жовтня по 10 
листопада 2013р. 
З 26 квітня по 10 
травня 2014р. 
 

Обмін делегаціями вчителів і учнів. Стажування учнів. 
Навчальний курс інтенсивної французької мови з 
проведенням тестувань мовного рівня учнів, наданням 
освітніх послуг та  матеріалів, отриманням сертифіката після 
закінчення курсу. Ознайомлення з історико-культурною 
спадщиною півдня Франції департаменту Приморські Альпи. 
Проживання в сім’ях. 
 

36 

Вищий приватний учбовий заклад 
«Альянс Франсез Страсбург Європа»,  
м. Страсбург (Франція)   

з 19 жовтня  по  
1 листопада  2014 
року 

Стажування учнів, Навчальний курс інтенсивної французької 
мови з проведенням тестувань мовного рівня учнів, наданням 
освітніх послуг та  матеріалів, отриманням сертифіката після 
закінчення курсу. Ознайомлення з історико-культурною 
спадщиною Франції департаменту Альзас. 
Проживання в сім’ях. 

 
37 Коледжу дез Альбер, м. Аржелез сюр 

Мер, Франція 
2013-2015 Листування з учнями коледжу дез Альбер, м. Аржелез сюр 

Мер, Франція 
Участь у спільному проекті «Моя країна, моє місто, моя 
школа» 

38 СЗШ №285 Коледж «Естерель»  
м. Сан-Рафаель Франція  

безстрокова − листування учнів школи з однолітками у Франції. 
− обмін учнівськими делегаціями журналів, присвячених 



Т. 0130324747 
Tel. (00) 04.94.19.55.80 
Fax. (00) 0494954149 
E-mail: 0831116m@ac-nice.fr 

проблемам освіти та навчання за кордоном. 
− знайомство з культурною спадщиною. 
− мовне стажування  учнів 

НІМЕЧЧИНА, 276 
39 СШ № 14 м. Піннеберг школа Т.Хойса (ФРН) 

 т. 0410169810 
e-mail: thspbg@.ord.com 

довгострокова − участь у спільних проектах. 
− листування учнів. 
− обмін груп школярів і вчителів.  

40 Гімназія 
 ім.. Доктора Зальцунгена (Німеччина) 
Тюрінгія 

довгострокова − участь у спільних проектах. 
− листування учнів. 
− обмін груп школярів і вчителів.  

41 Ліцей №157 I-LESS GmbH (International Language 
Economics Support School), місто Фехта, 
Німеччина  

2012-2015 Вивчення іноземних мов (англійська, німецька) за 
індивідуальними програмами (екскурсійна, спортивна, бізнес 
програми) 

42 СЗШ№ 232 Реальна школа  
ім. Л. Майтнер  
м. Монгайм, ФРН 
т. 00492173396576 

безстрокова - знайомство з історією, культурою, національними звичаями 
Німеччини; 
- встановлення і розвиток дружніх відносин між школярами, 
дитячими і молодіжними організаціями; 
- обмін учнівськими групами з метою підвищення їх мовного 
та загальноосвітнього рівня; 
- організація актів солідарності, активізація благодійницької 
діяльності та інше. 

43 СШ№ 239 Школа  
ім. М. Горького  
м. Кляйнмахнов,  
Функе алея, 106, ФРН. 
www.maxim-gorki-
gesamtschule.kleinmachnow.de 

Вересень 2007- 
безстроково 

− Спільні міжнародні проекти. 
− Обміни групами учнів. 
Практика з мови, вивчення культури наших народів 

44 Школа Хюлльхорст 
 ( ПРВ ) 
ФРН  

 2010 – 2014 Співпраця в рамках міжнародного культурно-освітнього проекту 
„Коменіус” 

45 Вищий педагогічний заклад Швебіш Договір – Проходження практики студентами ВНЗ Швебіш Гмюнду, 

mailto:0831116m@ac-nice.fr


Гмюнд 
ФРН 

кооперація з 
КНЛУ З 1993 року 

реалізація проектів „Бінарний урок”, „Тижневий план” 

ПОЛЬША, 616 
46 СШ №252 ім. 

В.Симоненка 
Загальноосвітня школа з українською 
мовою навчання у Перемишлі, ім. 
Маркіана Шашкєвича, Республіка 
Польща 

З 2011- 2016 - обмін учнями  (починаючи  з 5 класу)  з метою спільної 
участі в проектах, заняттях і шкільному житті, проведенні 
загальноосвітніх і культурних програм, спортивних змагань, 
екскурсій і т.п.; 
- обмін викладачами, навчально-методичними 
матеріалами з метою покращання методики викладання в 
школах – побратимах, в тому числі в рамках спільних 
країнознавчих курсів і стажувань, семінарів, конференцій і 
т.п.; 
- взаємодія батьків учнів шкіл - партнерів. 

Комплекс загальноосвітніх шкіл міста 
Бартошице з українською мовою 
навчання 

до 2016р 

47 

СЗШ № 225  

Гімназія «SOWARD» при Вищій 
лінгвістичній школі м.Ченстохова 

Угода у стані 
ратифікації 
консультативними 
комісіями сторін 
(кінцевий проект 
на 2015-2017рр. 
додається) 

Реалізація євроінтеграційних процесів в українській середній 
школі. Навчання учнів і стажування вчителів у Польщі. Вступ 
випускників до вищих навчальних закладів Польщі.  

48 Гімназія 
«Потенціал» 

Інститут педагогіки Гданського 
університету (Польща) 

безстрокова Інтеграція у європейський освітній простір.  
Участь педагогічних представників гімназії (практичних 
психологів) у роботі Міжнародних науково-практичних 
конференцій, що проводяться Гданським університетом 

 СЗШ №9 Шкільна бурса м. Пулави (Польща) 2014-2019 рр. Вивчення мови, культури, історії , традицій, умов життя та 
науки в Польщі; встановлення взаємних дружніх контактів 
між дітьми й молоддю Польщі та України; взаємний обмін 
досвідом у галузі дидактики, виховання та культури. 
Навчання у навчальних закладах міста Пулави з проживанням 
у гуртожитку бурси. Профорієнтаційні екскурсії в навчальні 
заклади м. Пулави. 

49 СШ №14 Школа ім.. Королеви Ядвіги  довгострокова Учнівський обмін, 



м. Новіни, Польша спільні проектні роботи 
50  Гімназія 

«Пріоритет» 
Загальноосвітня школа № 5 ім. Генріка 
Сінкевича, м. Краснік Люблінського 
воєводства, Польща 

безстрокова − обмін досвідом з питань екологічного виховання; 
обмін учнівськими делегаціями. 

51 Краківська Академія імені А.Ф. 
Моджевського, Польща 

безстрокова Інновації в освіті на рівні європейських стандартів 

ПРИДНІСТРОВСЬКА МОЛДАВСТКА РЕСПУБЛІКА 
52 

СЗШ № 170 
Рибницький ліцей Придністрвської 
Молдавської Республіки 
 

21.03.2010- 
21.03.2016 

Міжнародний спортивно-інтелектуальний конкурс «Істок», 
зустрічі учнівського самоврядування 

53 НВК № 240 Муніципальний освітній заклад 
«Українська гімназія ім. І.П. 
Котляревського» 
Придністровська Молдавська Республіка, 
м. Бендери 

Угода від  
28.02.2007р. 
безстрокова 

− спільна участь у фестивалі «Водограй на Оболоні» 
− аудіо записи класичної музики; 
− матеріали передового педагогічного досвіду вчителів нашої 

школи, району, міста 
− матеріали заходів з попередження наркоманії, що проводять 

соціальні служби для молоді Оболонського р -ну та 
соціальні служби м. Києва; 

− сценарії позакласних заходів; 
− обмін досвідом на рівні директорів. 
презентації авторських програм. 
 
 

ШВЕЦІЯ, 752 
54 СШ № 211 Швеція, Стокгольм 

гімназія ім. Віктора Рідберга  
Gymnasium 
Viktor Rydbergs väg 31 
S 18262 Dgursholm 
Sweden 

З 2006 р. 
безстрокова  

− проектна діяльність; 
− спільна участь у Моделі Європейського парламенту 

55 Швеція, Упсала 
школа ім. Цельсія  
Uppsala Celsinsskolan UVB, 

З 2006 р. 
безстрокова 

− обмін делегаціями; 
− спільні акції миротворчого напрямку 



Uppsala Kommun 
75275 UPPSALA 
Sweden 

США, 840 
56 Ліцей №157 Pickering College,  

Newmarket, Toronto, USA 
2013-2016 Участь в різноманітних академічних, спортивних та 

лідерських програмах, мовні курси, підготовка учнів до 
навчання в університетах в США 

57 

СЗШ№168 
Державний університет Оклахоми США  
 

2009 - 2014 

професор університету Оклахоми Аллан Олдей, Стипендіат 
програми обміну імені Фулбрайта працював разом із 
дружиною Керрі Олдей (викладач Special education 
університету) в КМПУ. В школі проводив семінари для 
вчителів, батьків, дітей. 

58 СЗШ №256 Фармацевтичний коледж у Вешон, США 
Тел. 2064651772 

безстрокова − обмін груп школярів і вчителів з метою ознайомлення з 
країною, мова якої вивчається; 

− листування учнів; 
−  відпочинок та оздоровлення дітей.  

ІЗРАЇЛЬ, 376 
59 Гімн.-інтернат.  

№ 299 
Школа м. Бейтар Ізраїль 
 Тел. 9725255948 
 
 

безстрокова − літнє оздоровлення учнів липень-серпень. 
− семінари- практикуми з питань викладання мови іврит, 

історії, традицій, культури єврейського народу між 
навчальними закладами . 

− тренінги з розвитку виховної роботи в  ЗНЗ. 
− організація пошукової роботи та музейної справи. 

БОЛГАРІЯ, 100 
60 Гімназія 

«Оболонь» 
Спеціалізована школа іноземних мов ім. 

І.Вазова м. Пловдів, Болгарія 
безстрокова 

В рамках проекту ЮНЕСКО «Навчання для майбутнього» 

61 НВК № 240 
«Соціум» 

Міжнародний університетський коледж З 21.10.2013 по 
21.10.2018 

Обмін досвідом 

62 Ліцей 
туризму 

International University College (Болгарія) 
з 2009 р. 
безстроково 

Мовні курси для ліцеїстів, навчання випускників 

63 Ліцей 
туризму 

International University College (Болгарія) 
з 2009 р. 
безстроково 

Мовні курси для ліцеїстів, навчання випускників 



ЛАТВІЯ, 428 
64 Гімназія 

«Оболонь» 
Державна гімназія м. Талсі, Латвія безстрокова В рамках проекту ЮНЕСКО «Навчання для майбутнього» 

МОНГОЛІЯ, 496 
65 СЗШ № 233 Державний педагогічний університет 

м. Улан-Батор  
професор Батія Целелмаа – куратор 
інклюзивної освіти в Монгольскій 
народній республіці 

2013-2015 н.р. Електронні конференції, обмін думками щодо системи освіти 
в різних країнах, шляхи підвищення майстерності 
педагогічних кадрів,  листування, поїздка 

 
 
           

Співпраця з міжнародними громадськими організаціями та дипломатичними представництвами 
 

№ ЗНЗ Напрямки співпраці Спільні заходи 
Німецький культурний центр в Україні інститут ім. Гете 
1 СШ № 14 

СШ № 239 

освітня 

семінари 
семінари- практикуми 
відвідування бібліотеки 
виставки новітньої літератури  
конкурси для учнів початкової та середньої школи 
перегляд відеофільмів 
конкурс «Молодь дебатує» 
захист міжнародних проектів 
Вручення сертифікатів «Шпрахдиплом» 

Посольство Німеччини в Україні 
2 СШ № 14 

СШ № 239 освітня 

виставки 
участь в конкурсах 
вручення сертифікатів 
«Шпрахдиплом 2» 

Центральне відомство шкіл «Освіта за кордоном», м.Бонн, Німеччина 
3 СШ № 14 освітня підготовка учнів до DSD-I, DSD-II 



проведення іспитів 
участь в міжнародних проектах 

DAAD- Німецьке відомство академічних обмінів 
4 СШ № 14 освітня стипендії для навчання в Німеччині 
Служба педагогічних обмінів 
5 СШ № 14 

освітня 

навчання в Німеччині:  
3-тижневе стажування в школах Німеччини 

 2-тижневі курси для вчителів 
(методико-дидактичні, країнознавчі) 

Німецька церква Св. Катерини 
6 СШ № 14 освітня -міжнародний проект «Freiwillige und ihr Engagement» 
Посольство Швеції в Україні  
7 СЗШ  №104 

ім. 
О.Ольжича 

1.Ознайомлення з  традиціями 
народних свят. 

1.Вітання учнів сзш №104 (акцент на учнів-переселенців із зони АТО) зі святом   
св. Люсії (Швеція) та св. Миколая (16.12.2014 р.). 

Федеральне управління в справах освіти за кордоном ФРН ( ZfA) 
8 СШ № 239 Реалізація міжурядової угоди ФРН 

та України про культурне 
співробітництво. Удосконалення 
вивчення нім. мови, пізнання 
німецької культури та сьогодення 
 
 
 
 
 
 

Екзамен на Диплом нім. мови Уряду ФРН (Deutsches Sprachdiplom) отримано 37 
дипломів 

Посольство Франції в Україні 



9 СШ № 20 Культурне і творче 
співробітництво;  
Співробітництво в мовній сфері і в 
галузі освіти; 
Підтримка розвитку й модернізації 
викладання французької мови 
відповідно до реформи системи 
освіти в Україні 
Білінгвальна освіта 

Свято присвячене Дню Європи, де були  проведені  дебати в естафетному стилі 
"Ми поділяємо європейські цінності". В заході брали участь учні школи , вчителі,  
представники Посольства Франції в Україні на чолі з Паном Послом Аленом Ремі, 
представник Міністерства освіти і науки , пані Оксаною Коваленко, представників 
РУО Оболонського району на чолі з начальником пані Наталією Вахнюк. 

Французький інститут в Україні 
10 СШ № 20 

 
розповсюдження французької мови 

та культури 

Проведення французьких іспитів DELF для школярів на базі спеціалізованої 
школи №20 
Участь у заходах, приурочених Дню Франкофонії 
Участь у міжнародних та Всеукраїнських конкурсах , запропонованих Інститутом 
Франції в Україні. 
 

Посольство Канади в Україні 
11 СШ № 20 Розвиток мовної та соціо-

культурної компетенцій 
Участь у конкурсах.  

Посольство ПАР в Україні 
12 

 Гімназія 
№ 143 

Покращити знання учнів про ПАР: 
географічне положення, політичну 
систему, освіту, культуру 

Участь представників гімназії у святкуванні річниці ПАР у Посольстві ПАР в 
Україні. 
Зустрічі учнів 7-8-х, 10-11-х класів із почесним консулом Посольства ПАР в 
Україні.  
 

«Спілка поляків  м. Києва» 
13 

Ліцей 157 
Вивчення польської  мови, 
культури, історії, народних 
традицій 

- зустрічі, проведення спільних заходів 



СШ №252 ім. 
В.Симоненка 

- Проведення шкільних заходів в м. 
Києві,  спрямованих на 
ознайомлення школярів школи з 
культурою Польщі, поглиблення  
мовної практики. 
- Підтримка школи в забезпеченні 
інформаційними матеріалами 
Республіки Польща.  
 

Участь і міжнародному проекті «Діти та молодь без кордонів» 
-ознайомлення з життям польського народу, його історією, наукою, літературою, 
мистецтвом, народною творчістю, шляхом відпочинку та оздоровленням дітей та 
молоді в Республіці Польща 

I* EARN Міжнародна освітня ресурсна мережа 
14 СЗШ №168 

 
 
 
 

Проектна діяльність, дистанційна 
освіта Освітні телекомунікаційні 
проекти 

 Конференції,  
семінари,  
тренінги 
 

Федерація всесвітнього миру 
15 СШ № 211 Миротворчій напрямок Проект «Юні посли миру», підготовка до конгресу юних послів миру 

Англія, місто Бредфорд, музей миру 
16 СШ № 211 Миротворчій напрямок Проект «Від школи миру до музею миру» 

США, місто Нью-Йорк, організація « Хай буде  людству  мир» 
17 СШ №211 Миротворчій напрямок Проведення спільних церемоній миру, участь у дитячому конкурсі малюнків про 

мир 
Австрія, Відень, фонд дикої природи 
18 СШ №211 Екологічний напрямок Міжнародний проект «Європейські школи за живу планету» 

Документаційний центр порохового заводу в Лібенау та Штайберзі (Німеччина) 
19 СШ №214 Пошукова діяльність,  

збір матеріалів   
Обмін делегаціями 
Роз’яснювальна робота про 

злочин націонал соціалістичного 

проведення лекції «Прояв неофашизму в Європі» 
проект «Переплетіння доль» 
допомога німецькій стороні в створенні музею в Лібенау 
поповнення музею експонатами 



свавілля 

Баварський молодіжний союз самаритян Німеччини 
20 СШ № 214 вивчення маловідомих сторінок 

історії Другої світової війни 
проект "Міжнародна молодіжна зустріч "Мюнхен-Київ" 
 

Союз українок Скандинавії (Швеція) 
21 СЗШ №225 Культурний обмін Створення «Літературної скарбниці» (обмін літературою) 

Конгрес (земляцтво) українців Естонії 
  СЗШ №225 Культурний обмін видання літературного альманаху „Грона” (публікація учнівських і вчительських 

літературних есе) 
Центр удосконалення вчителів, м.Сулеювек, Польща 

  СЗШ №225 
Науково-методична співпраця 

методично-організаційна допомога у проведенні міжнародних заходів, створенні 
програм і проектів 
Іnternet-зв’язок 

Всесвітня організація  «Крок за кроком» 
  СЗШ №233 Розвиток інклюзивної освіти  Конференції, круглі столи, обмін досвідом 

Український центр вивчення Холокосту 
25 Гімназія-

інтернат  № 
299 

Розвиток єврейської  
освіти  та культури в Україні 

Екскурсії, творчі роботи учнів,робота гімназійного музею Сім’ї та Холокосту 

Євроазійський єврейський конгрес 
26 Гімназія-

інтернат  № 
299 

Розвиток єврейської освіти  та 
культури в Україні, проект 
«Толерантність – уроки 
Холокосту» 

1.Семінари- практикуми з питань викладання мови іврит, історії, традицій, 
культури єврейського народу. 
2. Проведення конкурсів та захистів проектів, пошукових робіт. 

Інститут етнонаціональних та політичних досліджень НАН України 



27 Гімназія-
інтернат  № 

299 

Розвиток єврейської освіти  та 
культури в Україні 

1.Організація пошукової роботи та музейної справи. 
2. Семінари- практикуми з питань викладання мови іврит, історії, традицій, 
культури єврейського народу 

Рада національних шкіл України 
28 Гімназія-

інтернат  № 
299 

Розвиток освіти  та культури в 
Україні 

Семінари- практикуми з питань викладання історії. 

Інститут іудаїки України 
29 Гімназія-

інтернат  № 
299 

Розвиток єврейської освіти  та 
культури в Україні 

Екскурсії, творчі роботи учнів, робота гімназійного музею Сім’ї та Холокосту 

ВААД України 
30 Гімназія-

інтернат  № 
299 

Розвиток єврейської освіти  та 
культури в Україні 

Семінари- практикуми з питань викладання мови іврит, історії, традицій, культури 
єврейського народу 

КІНОР України 
31 Гімназія-

інтернат  № 
299 

Розвиток єврейської освіти  та 
культури в Україні 

Семінари- практикуми з питань викладання мови іврит, історії, традицій, культури 
єврейського народу 

 Асоціація неурядових організацій України 
32 Гімназія-

інтернат  № 
299 

Розвиток освіти  та культури в 
Україні 

Тренінги з розвитку виховної роботи 

Фонд Анни Франк ( Нідерланди) 
33 Гімназія-

інтернат  № 
299 

Розвиток єврейської освіти  та 
культури в Україні 

Семінари- практикуми з питань викладання історії, культури єврейського народу 

Посольства держави Ізраїль 
34 Гімназія-

інтернат  № 
299 

Розвиток єврейської освіти  та 
культури в Україні 

1.Семінари- практикуми з питань викладання мови іврит, історії, традицій, 
культури єврейського народу 
2. Вивчення культурної спадщини та історії єврейських громад різних країн. 



3.Організація та проведення спільних культурно-мистецьких та національних свят. 
Інститут Катастрофи Європейського єврейства „Яд-Вашем”   
( Ізраїль) 
35 Гімназія-

інтернат  № 
299 

Розвиток єврейської освіти  та 
культури в Україні,  проект «Ім’я і 
пам'ять» 

1.Організація пошукової роботи та музейної справи. 
2. Семінари - практикуми з питань викладання  історії  єврейського народу. 
3. Стажування вчителів 

Фонд „Аві Хай”(США) 
36 Гімназія-

інтернат  № 
299 

Розвиток єврейської освіти  та 
культури в Україні 

1. Тренінги з розвитку виховної роботи.  
2. Вивчення культурної спадщини та історії єврейських громад різних країн 
3. Організація та проведення спільних культурно-мистецьких та національних свят 
4. Стажування вчителів 

Фонд „Орах Хаїм” (США, Канада, Англія). 
37 Гімназія-

інтернат  № 
299 

Розвиток єврейської освіти  та 
культури в Україні 

1. Тренінги з розвитку виховної роботи. 
2. Вивчення культурної спадщини та історії єврейських громад різних країн  
3. Організація та проведення спільних культурно-мистецьких та національних 
свят. 
4. Стажування вчителів 

Міністерство Освіти держави Ізраїль 
38 Гімназія-

інтернат  № 
299 

Розвиток єврейської освіти  та 
культури в Україні, проект 
«Коріння. Маса Шорашим», 
проект «Золоте місто Єрусалим» 

Тренінги з розвитку виховної роботи в закладах  освіти, учнівські дослідні роботи 
з історії єврейського народу, екскурсії, конкурсні  дослідні та творчі роботи учнів.                                           

Ізраїльський культурний центр 
39 Гімназія-

інтернат  № 
299 

Розвиток єврейської освіти  та 
культури в Україні 

1.Гурткова робота. 
2.Семінари- практикуми з питань викладання мови іврит, історії, традицій 
єврейського народу  

Благодійний фонд «Бейтейну-Наш Дом» 
40 Гімназія-

інтернат  № 
299 

Розвиток єврейської освіти  та 
культури в Україні 

1.Проведення свят. 
2.Гурткова робота. 

Центр вивчення історії та культури східноєвропейського єврейства 



42 Гімназія-
інтернат  № 
299 

Розвиток єврейської освіти  та 
культури в Україні 

1.Підтримка вивчення культурної спадщини та історії єврейських громад 
східноєвропейського єврейства. 
2. Розвиток та підтримка  наукових досліджень історії та культури 
східноєвропейського єврейства. 
3. Допормога у створенні бібліотеки  книг з єврейських традицій. 

Асоціація малолітніх в'язнів гетто і концтаборів 
42 Гімназія-

інтернат  № 
299 

Розвиток єврейської освіти  та 
культури в Україні,  проект 
«Діалог поколінь» 

1.Організація пошукової роботи та музейної справи. 
2. Записи свідоцтв людей, які вижили після Катастрофи. 

Голландський Гуманітарний Фонд за підтримки уряду Королівства Нідерландів 
43 Гімназія-

інтернат  № 
299 

Розвиток єврейської освіти  та 
культури в Україні,  проект «Never 
again! Ніколи більше!» 

1.Організація спільних акцій проти нацизму, екстремізму, фашизму. 
2. Семінари - практикуми з питань викладання  історії  єврейського народу. 

Фонд Хефціба, Міжнародна агенція  Сохнут. 
44 Гімназія-

інтернат  № 
299 

Розвиток єврейської освіти  та 
культури в Україні,  проект 
«Історія єврейського народу» 

1. Семінари - практикуми з питань викладання  історії  єврейського народу. 
2.Науково – дослідні роботи учнів з історіх єврейського народу». 

Посольство Великобританії в Україні 
45 Британська 

міжнародна 
школа 

Вручення сертифікатів 
міжнародного зразка, участь у 
навчально-виховних заходах 

Фестиваль міжнародної культури, Міжнародний день захисту дітей, Різдвяний 
благодійний ярмарок 

Посольство Республіки Греція в Україні 
46 Гімназія 

«Потенціал» 
Літнє оздоровлення дітей Організація відпочинку учнів гімназії  
Організаційно-методична 
підтримка викладання грецької 
мови 

Участь волонтерів посольства Республіки Греція в Україні у навчально-виховному 
процесі закладу (допомога у проведенні уроків грецької мови та в роботі гуртка 
«Ритміка») 

Посольство Малайзії в Україні 
47 Гімназія 

«Потенціал» 
Підготовка до участі у грі «Модель 
ООН» 

Участь у імітаційній грі «Модель ООН» 

Міжнародна громадська організація «ЦИВІЛІЗАЦІЯ КУЛЬТУРИ ДУХОВНОСТІ І РОЗВИТКУ» 
48 Гімназія Створення необхідних умов для Реалізація проекту «Платформа оздоровлення дитини»: Проведення 



«Потенціал» сприяння оздоровленню учасників 
НВП через участь у «Програмі 
здоров’я» 

профілактично - оздоровчих заходів за допомогою кисневої суміші ( пінки , 
коктейлі і т. д.) 

Адміністрація дільниці Середмістя м. Варшави 
49 Гімназія 

«Потенціал» 
Формування громадянської 
компетентності старшокласників в 
умовах інноваційного розвитку 
українських шкіл. 
 

Зустріч бурмістра дільниці Середмістя м. Варшави, депутата, керівника фракції 
правлячої партії «Платформа Обивательська» у сеймі Мазовецького воєводства 
Войцеха Бартельскі, очільника адміністрації бурмістра дільниці Середмістя м. 
Варшави доктора Аркадіуша Куяви, представника Українсько-Польського 
інституту управління у м. Варшава Даніеля Матушевского та Лесі Матушевскої - 
голови правління Міжнародної громадської організації «Центр Європейської 
освіти» з директорами експериментальних шкіл м. Києва на базі гімназії 
«Потенціал», де представники польської делегації  обговорили питання обміну 
групами учнів і вчителів, організації спільних учнівських, педагогічних та інших 
творчих проектів та взяли участь у флеш-мобі «Кожна дитина за мир в Україні». 
Гімназисти передали естафету проведення флеш-мобу Варшавським школам. 

Центрально-Європейська Академія Навчань та Сертифікацій CEASC, Польща 
50 Гімназія 

«Пріоритет» 
Сприяння реалізації державної 
освітньої політики в сфері 
Європейської інтеграції 

Проект «Відкрита Польща» 

 
 
 

                                                                                             
Співпраця з українською діаспорою 

 № 
п. 
п. 

Держава Громадська організація, 
навчальний заклад 
української діаспори 

Навчальний 
заклад  
району 

Напрямки співпраці 

1.  Україна Товариство «Україна-
Світ» 

РУО Розширення зв’язків між навчальними закладами Оболонського р-ну та 
українськими школами за кордоном. 
Спільна організація та проведення Міжнародного фестивалю «Водограй на 
Оболоні» 



2.  Канада Фундація  
ім. О. Ольжича 

СЗШ № 104 Створення музею рідного краю 

3.   Швеція  Союз українок 
Скандинавії  

СЗШ № 225 Видання літературного альманаху „Грона” (публікація учнівських і 
вчительських літературних есе) 
Створення «Літературної скарбниці» (обмін літературою) 4.  Естонія Конгрес (земляцтво) 

українців Естонії 
5.  Придністров’я  Українська гімназія  

ім. І.П. Котляревського 
НВК № 240 Участь у міжнародному фестивалі «Водограй на Оболоні». 

Обмін досвідом роботи педагогічних колективів 
Організація спільних оздоровчих та освітньо - культурних заходів з метою 
мовної практики учнів та вивчення української культури. 

6.  Польща Загальноосвітня школа 
з українською мовою 
навчання у Перемишлі, 
ім. Маркіана 
Шашкєвича, Республіка 
Польща  
  
 

СШ №252 ім. 
В.Симоненка 

-обмін учнями  (починаючи  з 5 класу)  з метою спільної участі в проектах, 
заняттях і шкільному житті, проведенні загальноосвітніх і культурних програм, 
спортивних змагань, екскурсій і т.п.; 
-обмін викладачами, навчально-методичними матеріалами з метою покращання 
методики викладання в школах – побратимах, в тому числі в рамках спільних 
країнознавчих курсів і стажувань, семінарів, конференцій і т.п.; 
-взаємодія батьків учнів шкіл - партнерів. 

 
 
 

           
Участь у міжнародних проектах та програмах 

 
№ 
з/п 

Міжнародний 
проект, 
міжнародна 
програма 

Навчальний 
заклад, який бере 
участь у 
міжнародному  
проекті, програмі 

Мета проекту, програми Заходи щодо реалізації проекту, програми 

1.   ПАШ ЮНЕСКО СШ № 211 
СШ № 16 
СЗШ № 8 
Гімназія 
«Оболонь» 

Популяризація цілей та принципів ООН. 
Утвердження проголошених ЮНЕСКО 
ідеалів миру, прав людини і взаєморозуміння  
між народами через систему освіти 

28-29 листопада 2014 р. XVI Всеукраїнська 
конференція учнів асоційованих шкіл ЮНЕСКО 
«Модель ідеального суспільства за Шевченком: освітні 
ініціативи ЮНЕСКО задля гармонізації відносин у 
полікультурному світі відповідно до принципів 



МФШ «Нового гуманізму» 
28-29 листопада 2014 р. VI регіональна конференція 
старшокласників «Модель ООН: СКАНДІ – 2014» 

2.  I* EARN СЗШ №168 Проектна діяльність, дистанційна освіта Спільні заходи 
3.  Life-Link 

Friendship-Schools 
Екологічна освіта та виховання 

4 Міжнародний 
архітектурний 
проект  «LEGO», 
організований 
LEGOFoundation 
(Данія) та 
офіційним 
представником 
LEGOEducationsd
Erhf]ys 

Гімназія 
«Потенціал» 

Інтеграція школярів України у міжнародний 
освітній простір. Розвиток творчого 
мислення учнів.  
Використання складних архітектурних 
елементів для відтворення космічних 
поверхонь чи зоряного неба. 
Сюжетне відтворення подій з обраної теми. 
Відповідність моделі реальному прототипу. 
Виховання відповідального ставлення за 
долю планети Земля 

Конкурс«Космічні технології» Тема – «Розташування 
колоній на Марсі» 

      5 CambridgeEnglish
Schools від 
компанії 
CambridgeEnglish
LanguageAssessme
nt 
(Меморандум про 
співпрацю від 
13.10.2013 року) 

Ліцей №157 Участь у програмах з курсової 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
вчителів (TeachingQualifications), підготовка 
та заохочення учнів до здачі 
CambridgeExams (KET, PET, FCE forschools), 
Проект CambridgeEnglishPenfriends – 
залучення вчителів та учнів з метою 
спілкування (листування) з учнями 
міжнародних шкіл, обміну досвідом, 
підтримки партнерських зв’язків, 
культурним обміном 

Відвідування семінарів, веббінарів. 
ПроведеннняCambridgeDay на базі ліцею. 
Підготовка до складання міжнародних екзаменів та 
проведення пробних тестів на базі ліцею. 

6 International 
Connection 
Жовтень 2014 р. 

Ліцей №157 Проведення цікавих уроків носіями мови для 
учнів; підготовка учнів до навчання за 
кордоном, підтримка випускників з питання 
вибору вищого навчального закладу за 
кордоном та втупу до вузів; залучення учнів 
9-11-х класів до участі в міжнародних 
конкурсах з іноземних мов 

Лекції з використанням ІКТ технологій. 
Круглі столи, спілкування з носіями мов. 
 

7 "English Opens the 
World" 
відкомпанії UTI 

Ліцей №157 Проведення цікавих уроків носіями мови для 
учнів; залучення учнів 5-11-х класів до 
участі в міжнародних конкурсах та проектах 

Лекція-презентація щодо умов участі у міжнародних 
проектах. 



Travel&Education 
Жовтень 2014р. 

англійською мовою 

8 Міжнародний 
комітет захисту 
прав людини  

Ліцей №157 Зустріч для учнів 9-11 класів з 
адміністрацією ліцею м. Закопани (Польща) 

Круглий стіл з метою ознайомлення учнів з умовами 
вступу та навчання в навчальних закладах у м. 
Закопани 

9 SSERIGAStockhol
mSchoolofEconomi
cs 

Ліцей №157 Зустріч для учнів 10-11 класів економічного 
профілю з представником Стокгольмської 
школи економіки. 

Лекція 

10 « Німецький 
Шпрахдиплом» 

СШ № 14 
СШ № 239 

Досягнення рівня володіння нім. мовою C1, 
Практика міжнародного іспиту. 

Усний екзамен січень  
Пілотний екзамен  
Письмовий екзамен  
 

11 «Молодь дебатує» Сш №14 –
інститут Гете, 
Німецький 
культурний центр 
в Україні. 

Покращення рівня знань з нім. мови, 
міжкультурна компетенція 

Участь в конкурсі «Молодь дебатує». 

12 

«Діти та молодь 
без кордонів»  

Спеціалізована 
школа № 252 

ім. В.Симоненка 

- ознайомлення з життям польського народу, 
його історією, наукою, літературою, 
мистецтвом, народною творчістю, шляхом 
відпочинку та оздоровленням дітей та молоді 
в Республіці Польща 

-відпочинок та оздоровлення дітей в Республіці 
Польща; 

13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Білінгвальна 
освіта  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Спеціалізована 
школа №20 

Розвитокбілінгвального навчання вписується 
в контекст європейських директив, 
якірекомендують державам-членам 
викладати в освітніх закладах, 
крімдержавноїмови, 
щедвімовиЄвропейського Союзу. 
Білінгвальне навчання  в 
Українідаютьадекватнувідповідь на питання, 
пов’язані з: 
 мовною та культурною диверсифікацією в 

Європі ;підготовкоюбази для 
мобільностістудентів та 
дипломованихспеціалістів ; 
 участю в освітніхєвропейськихпрограмах ; 
 активізацієюшкільних та 

- Реалізація дослідно-експериментальної роботи , 
пов’язаної з запровадженням та удосконаленням 
двомовної освіти в спеціалізованій школі №20. 

- Проведення та участь у семінарах, присвячених 
питанням білінгвального вивчення предметів 

- Здача учнями школи екзаменів міжнародного 
зразка DELF 



університетськихобмінів. 
14 Проект 

Європейського 
Союзу  
E-Twinning 

Спеціалізована 
школа №20 та 
навчальний 
заклад з 
Хорватії,Італії. 

- підвищитимотивацію до 
вивченняіноземнихмов та 
покращитинавичкивикористанняінформацій
но-комунікаційнихтехнологій 

Обмін з учнямиХорватіїпрезентаціями, книжками, 
буклетами, дисками  зінформацією про своємісто, 
свійнавчальний заклад  
Обмінвітальнимилистівками з Різдвом 

15 ПрограмаFLEX 
,навчання та 
перебуванняучнів 
строком на 1 рік у 
США 

Спеціалізована 
школа №20 

засібдосягненнявзаєморозумінняміждвома 
культурами, якідовгий час буливідгороджені 
один від одного "залізноюзавісою" 

Стипендіїотрималиучениці : 
11Б класу – ОлійникМарія 
9-А класу – Артамонова Єлизавета 

16 Міжнародний 
проект  
„ Зустріч з 
Східною 
Європою” 
Міністерство 
освіти та 
Міністерство сім’ї 
молоді і спорту  
землі ПРВ (ФРН) 

Спеціалізована 
школа №239 

Ознайомлення учнівської молоді з місцем і 
роллю України в Східній Європі, 
вдосконалення німецької мови 

Реалізовано 5 проектів різної тематики. Отримано 21 
диплом та грошову премію. 
Червень 2014 року 
 
 
 
 

 Міжнародний 
конкурс „ Молодь 
дебатує”            
 ( відділи 
культури 
посольств ФРН в 
Україні, Росії, 
Чехії, Латвії, 
Литві, Естонії, 
Угорщині ) 

Спеціалізована 
школа №239 

Правила та культура дебатів. Навчання 
аналізу, аргументації, розвиток 
загальноосвітнього рівня.  

Квітень 2014, міський конкурс на базі 239 школи. 
1 місце – Журавльова Настя, 2 місце –Шуляк Анна  
 – учні10 класу 

17 Всесвітній 
Конгрес 
Центральної 
служби в справах 
освіти за 
кордоном ФРН 

Спеціалізована 
школа №239 

Майстер-клас «Молодь дебатує» Учениця 10 класу Журавльова Анастасія  - член 
міжнародної команди 1-5 червня 2014 року 
м.Берлін 



18 Міжнародний 
культурно – 
освітній проект „ 
Коменіус” (англ. 
мовою) 
Програма – 
навчання 
протягом життя. 

Спеціалізована 
школа №239 
НурсанАнадолу 
ліцей 

Тема проекту „ Спорт” ( учасники 
:Німеччина, Чехія, Туреччина, Словакія,  
Україна ) 

Зустріч учасників проекту відбувалась у м.Нурсан 
Туреччина 
травень 2014р. 

19 Міжнародний 
всеукраїнський 
природничий 
інтерактивний 
конкурс             
 „ Колосок” 

Спеціалізована 
школа №239 

Розвинути зацікавленість до природничих 
наук. 

Консультації, конкурсні випробування за віковими 
категоріями. „Колосок – весняний 2014” 186 учасників 
„Колосок – осінній 2014” 212 учасників 

20 МОіНМСУ 
Інститут 
інноваційних 
технологій і 
змісту освіти 
Міжнародна 
асоціація 
„Кенгуру без 
кордонів” 
Міжнародний 
математичний 
конкурс „Кенгуру 
2014” 

Спеціалізована 
школа №239 

Нестандартні завдання, способи їх 
викладення, тестова форма.  

229 учасників / 79 призерів 
Консультації, конкурсні випробування, 
2014 рік 

21 Міжнародний 
всеукраїнський 
природничий 
конкурс „ 
Колосок” 

СШ № 214 
СШ №239 
НВК № 240 
«Соціум» 

Розвинути зацікавленість до природничих 
наук. 

Консультації, конкурсні випробування за віковими 
категоріями. „Колосок – весняний 2012” 
„Колосок – осінній 2012” 

22 «Переплетіння 
доль людських» - 
спільний проект з 
Молодіжним 
об’єднанням при 

СШ № 214 
 

Проводити роз’яснювальну роботу серед 
молоді про злочини націонал-соціалістського 
свавілля.  
Активно протидіяти всім формам 
дискримінації в наших громадах (зокрема 

Регулярні українсько-німецькі зустрічі молоді та 
дорослих. 
Збір учнями історичних документів, фотографій, 
фактів часів ВВВ. 
Написання дитячих творів, рефератів про долі їхніх 



спілці 
«Документаційни
й центр 
порохового заводу 
Лібенау» 
 

расизму). 
Заохочувати молодь до взаємної терпимості, 
прищеплювати повагу до людської гідності. 
Створення  міцної основи для 
взаєморозуміння, примирення та поваги до 
людини у спільному Європейському домі. 
 

рідних, що пережили страшне лихо війни. 
Проведення круглих столів. 
Відвідування музею ВВв. 
Зустрічі зі свідками тих подій 
Створення музейних експозицій.  
 

23 Міжнародна 
науково-
практичнаконфере
нціяучніві   
педагогів«Перші 
кроки у науку»  
 

СЗШ №210, 
 
 

Спонукання школярів до науково-
дослідницької роботи, уяви  не тільки про 
життя, а як потрібно і можливо жити у цьому 
житті та для успішної спадкоємності 
наукових досягнень України. 

Представлення робіт з різних підрозділів науки: хіміко-
біологічної; історичної; культурологічної. 

24 
 

«Сприяннярозвит
кусоціальноїінфра
структури. 
Пілотнийзахід 
«Міськийпростір» 

Середнязагальноо
світня школа  
І-ІІІ ступенів 
№285  

Реконструкція спортивного залу школи Участь у гранті. 
Рамкова угода. Мікропроект на реконструкцію 
спортивного залу. 
Кошториснадокументація. 

25 Енергоефективна 
школа 

Середнязагальноо
світня школа  
І-ІІІ ступенів 
№285 

Ознайомлення з проблемами 
енергоефективності. 

Участь у проекті. Відкриття проекту. 
Виставкиприсвяченіенергозбереженню 
 

26 Програма 
Шорашим” 
(„Коріння”) 

Гімназія-інтернат 
№299 

Вивчення культурної спадщини та історії 
єврейських громад України 

Виїзди з освітньою та пошуковою роботою в міста 
України, Білорусії, Литви, Польщі, Росії, Ізраїлю. 

27 ІнститутКатастро
фиЄвропейського
єврейства 
„Яд-Вашем” 

Гімназія-інтернат 
№299 

Проект документації та увічнення імен 
євреїв, загиблих в період Катастрофи (Шоа) 
на окупованих територіях колишнього СРСР 

Збір матеріалів, заповнення Листів свідчень для Зала 
Імен Меморіалу 
ІнститутКатастрофиЄвропейськогоєврейства 
„Яд-Вашем” 



28 Програма  
„Маса-Шорашим” 
(„Уроки та історія 
Холокосту”)(орга
нізатор – Ізраїль, 
учасники – країни 
колишнього 
СРСР, також 
країни Балтіки та 
Центральної Азії) 

Гімназія-інтернат 
№299 

Вивчення історії Холокосту Проведення уроків історії, проведення семінарів-
практикумів з історії Європейського єврейства 

29 Програма 
„Толерантність” 

Гімназія-інтернат 
№299 

Вивчення культури різних національних 
груп. 

Міжнародний національний дитячий табір «Истоки 
толерантности»- 
спільнийвідпочинокдітейрізнихнаціональностей 

30 Проект 
„Толерантність-
урокиХолокосту” 

Гімназія-інтернат 
№299 

Вивчення культурної спадщини та історії 
єврейських громад України, Холокосту 

Проведення семінарів-практикумів з історії єврейства, 
пошукова робота. 

31 Німецький фонд 
EVZ - «Пам’ять. 
Відповідальність. 
Майбутнє», 
проект «Діалоги 
поколінь» 

Гімназія-інтернат 
№299 

Вивчення культурної спадщини та історії 
єврейських громад Європи 

Проведення семінарів-практикумів з історії 
Європейського єврейства, пошукова робота, обмін 
дослідницькими матеріалами.  

32 Учнівський 
конкурс «История 
и уроки 
Холокоста» 
Міжнародний 
українсько-
молдавсько - 
білоруський 
проект спільно 
зЄврейським  
фондом України 

Гімназія-інтернат 
№299 

Вивчення культурної спадщини та історії 
єврейських громад періоду Холокосту 

Проведення уроків історії, пошукова робота. 
Написання творчих робіт, дослідницьких робіт та 
захист. 



 
        

Організація заходів, приурочених до знаменитих дат та міжнародних свят  

№ 
з/п 

Захід (фестиваль, конкурс, конференція тощо) Навчальний заклад Дата 
проведення 

На кого розрахований захід 

1.  Дні рідної мови в навчальних закладах району ЗНЗ району лютий  
 

Учні ЗНЗ району 
 

2.  Карнавал СШ № 14, 239 лютий  Учні 8-11 класів 
3.  Загальношкільні свята, присвячені Міжнародному жіночому 

дню  
ЗНЗ району березень  Учні, учителі, батьки 

4.  
Конкурс проектних робіт «Наш Євромайдан» СШ №14 

січень-
березень 

4-11 класи 

5.  День Греції у гімназії «Потенціал» Гімназія «Потенціал» березень Учні гімназії, учителі, батьки 
6.  Спортивно-масові свята у ЗНЗ району, присвячені 

Всесвітньому дню здоров'я 
ЗНЗ району квітень  Учні ЗНЗ 

7.  Святкування Міжнародного дня матері та Міжнародного дня 
родини за планами ЗНЗ 

ЗНЗ району травень  УчніЗНЗ, учителі, батьки 

8.  День Європи у школі 
 

ЗНЗ району травень 
  

Учні ЗНЗ 

9.  Свято присвячене Дню Європи, де були  проведені  дебати в 
естафетному стилі "Ми поділяємо європейські цінності". 

СШ  №20 30 травня 
2014 рік 
 

В заході брали участь учні 
школи , вчителі,  представники 
Посольства Франції в Україні 
на чолі з Паном Послом 
Аленом Ремі, представник 
Міністерства освіти і науки , 
пані Оксаною Коваленко, 
представників РУО 
Оболонського району на чолі з 
начальником пані Наталією 
Вахнюк 

10.  Міжнародний день музеїв. День відвідування музеїв ЗНЗ району 
 

травень 
 

1-11 класи 
 



11.   VІ  районний фестиваль до Міжнародного дня захисту 
дитини 

ЗНЗ району 
 

1 червня Учні, вчителі, батьки 

12.  Конкурс «Країнознавець: Чеська Республіка» ЗНЗ району Поетапно 
протягом 
року 

Учні ЗНЗ району 
 

13.  Тематичні книжкові виставки, присвячені міжнародним 
дням 

ЗНЗ району Протягом 
року згідно 
календаря 

 Учні ЗНЗ, учителі 

14.  Тематичні виховні години, бесіди, круглі столи, заочні 
подорожі країнами Європи. 

ЗНЗ району вересень 1-11 класи 
 

15.  Літературні читання, книжкові виставки, присвячені дням 
європейської спадщини 

ЗНЗ району вересень 1-11 класи 
 

16.  Вікторини, конкурси, ігри, присвячені дням європейської 
спадщини. 

ЗНЗ району вересень 1-11 класи 
 

17.  Дні європейської кухні у навчальних закладах. ЗНЗ району вересень Учасники навчально-виховного 
процесу ЗНЗ 

18.  Міжнародний день миру. Проведення церемонії миру. 
Посвята у миротворці 

СШ № 211 21.вересня. Учні ЗНЗ 

19.  Флешмоб «День МИРУ» 
(Міжнародний день миру) 

СШ № 16  
 

19 вересня 
2014 

Учні 4-11 класів 

20.  Туристичний зліт, присвячений Дню туризму.  ЗНЗ району 22.09.2012 ЦТКУМ 
21.  Акція «Твори добро» до міжнародного дня людей похилого 

віку. 
СЗШ № 170 Жовтень Учні, вчителі, люди похилого 

віку 
22.  Всесвітній день вчителя – зустріч з викладачами – 

іноземцями. (розповідь про систему освіти за кордоном, 
обмін досвідом) 

ЗНЗ № 170 Жовтень Вчителі 

23.  До міжнародного дня Миру Акція запускання повітряних 
кульок у національних кольорах та голубів миру 

СШ №20 24 жовтня 
2014 

Учні 5-11 класів 

24.  Свято родини до міжнародного дня матері та родини ЗНЗ № 170 15.05 Учні, батьки, вчителі 
25.  Фестиваль «За мир, за дітей у всьому світі» до міжнародного 

дня захисту дитини.  
ЗНЗ № 170 01.06 Учні 



26.  Відзначення Європейського Дня мов «Слово до слова» СШ №214 Вересень 
2011 

Всі учні 

27.  До Дня визволення Києва 
Конкурс інсценованої пісні 

Гімназія «Потенціал»    Листопад 
2014 

Усі класи 

28.  Акція «Запусти голуба миру!» Гімназія «Потенціал»    Жовтень 
2014 

Усі класи 

29.  Тиждень здорового способу життя: 
-урок з олімпійським чемпіоном Е.Тедеєвим 
- «Олімпійська вікторина» з олімпійською чемпіонкою 
Оленою Іванівною Пахольчик. 
-театральна вистава «З історії олімпійських ігор» 

Гімназія «Потенціал»    Вересень 
2014 

Усі класи 

30.  Всесвітній  день вчителів Святкові концерти до Дня Вчителя  ЗНЗ району жовтень 
 

Учні, учителі 
 

31.  Рок-фестиваль, присвячений Міжнародному дню музики. СЗШ №104 
ім.О.Ольжича 

03.10.2014р. Учні СЗШ №104, студенти 
київських університетів. 

32.   Свято «Охі» Гімназія «Потенціал»    28.10.2014р. 5 – 11 класи 
33.  День об’єднання Німеччини, конкурс малюнків, газет   СШ №14, 239 жовтень 3-11 класи 
34.  Участь у міжнародному конкурсі «Безпечна Україна. 

Безпечна Європа. Безпечний світ» 
 СШ № 216, НВК 
«Соціум» № 240, гімн. 
«Оболонь», «Потенціал» 

 жовтень 9 – 11 класи 

35.   Участь у творчих читаннях організованих Радою 
національних товариств «І мене в сім’ї великій… Тарас 
Шевченко – мовами національних меншин» у Каневі  

СШ №252 ім. 
В.Симоненка 

23.10.2014 Учні 

36.  Участь у  конкурсі читців сонетів Вільяма Шекспіра "У 
ВІРШІ ПРАВДА - НАД УСЕ ДЛЯ МЕНЕ",що відбувся в 
Київському педагогічному університеті ім. Б.Грінченка 

СШ №252 ім. 
В.Симоненка 

01.11.2014 Учні 

37.  День Катастрофи та героїзму європейського єврейства Гімназія-інтернат №29 Січень 2014 Учні 1-11кл., вчителі, батьки 
38.  Свято Ту-бішват ( конкурс малюнків та поробок) Гімназія-інтернат №299 Лютий 2014 Учні 1-11кл. 
39.  Пурім ( фестиваль театральних колективів) Гімназія-інтернат №299 Березень 

20014 
Учні 1-11кл., вчителі, батьки 

40.  Песах (конкурс поробок, семінар- практикум) Гімназія-інтернат №299 Квітень 2014 Учні 1-11кл., вчителі, батьки 
41.  Лаг ба - Омер ( конкурс знавців історії, вікторина) Гімназія-інтернат №299 Травень 2014 Учні 1-11кл., вчителі, батьки 



42.  Рош-га Шана ( конкурс малюнків, виставка осінніх 
композицій) 

Гімназія-інтернат №299 Вересень 
2014 

Учні 1-11кл., вчителі, батьки 

43.  День Святого Мартіна (театралізована вистава) СШ № 14, 239 Листопад   Учні поч. школи та 5 - 6 класів 
44.  Класна година до Міжнародного дня толерантності  ЗНЗ району  Листопад   Учні ЗНЗ 
45.  Засідання круглого столу «Толерантність - шлях до миру» 

(Міжнародний день толерантності) 
СШ  № 16  12 листопада 

2014 
Учні 10-11 класів 

46.  День самоврядування (до Дня місцевого самоврядування) РУО 7 грудня Лідери учнівського 
самоврядування 

47.  Свято святого Ніколауса  СШ №14, 239 листопад 
 

1 -4 класи 
 

48.  Загальношкільні акції, присвячені Міжнародному дню не 
паління   
(за планами шкіл) 

ЗНЗ району листопад 
 

5-7 класи 
 

49.  Конференція «Мої права» до всесвітнього дня прав дитини СЗШ № 170 Грудень  Учні 
50.  Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом (за планами шкіл) ЗНЗ району 1 грудня.  Учні ЗНЗ 
51.  Тиждень профілактики СНІД  ” Ти маєш знати про СНІД 

набагато більше” 
 

ЗНЗ району грудень 
 

8-11 класи 
 

52.  До всесвітнього дня інвалідів: благодійна акція: «Подаруй 
хвилину щастя» 

СЗШ №168, 210,  231, 
232, 233 

грудень 
 

1-11 класи 
 

53.  Міжнародний день прав людини СШ № 211 10.12.2014р. Дебати у форматі Карла 
Поппера «Права людини на 
Україні порушаються» для 
учнів 10-х класів 

54.  Ханука ( Конкурс ханукій, концерт, конкурс танцювальних 
колективів, вікторина) 

Гімназія-інтернат №299 Грудень 2014 Учні 1-11кл., вчителі, батьки 

55.  Міжнародна волонтерська естафета «Світло миру у 
Віфліємі» 

СШ № 20  13.12. 2014 Група учнів 7-11 класів 

56.  Фестиваль, присвячений Різдву у Великобританії гімназія № 143 25.12.2014 р. Учні 6-х класів, вчителі, батьки 
57.  Різдвяні свята в Німеччині СШ № 14, 239 грудень Учні 8-11 класів 
58.  Новорічний вернісаж 

«Fete de roi» 
ЗНЗ №285 Грудень 2014 Учні школи 



Франція  і її традиції 
 

                                                                                   
 Діяльність євроклубів, осередків дружби 

 
№ 
з/п 

Навчальний 
заклад 

Назва 
осередку 
дружби 

Дата 
створення 

П.І.Б. 
відповідаль
ної особи 

Напрямки роботи Заходи, проведені у 2014 році 

1 СШ №14  Центр 
Німецької 
культури 
«Відерштрал
ь» 

Вересень 
2012 р. 

Ліпін Я.М. Активізація пізнавальної 
діяльності та розширення 
світогляду школярів; 

Спільні проектні роботи 

2 СШ №20 Євроклуб 
«Крила» 

5.09.2012 Грибова 
Н.М. 

Активізація пізнавальної 
діяльності та розширення 
світогляду школярів; 
Знайомство з культурною 
спадщиною ЮНЕСКО; 
Зміцнення і розвиток 
партнерських  зв’язків учнівської 
молоді асоційованих шкіл 
ЮНЕСКО та кандидатів в 
асоційовані школи ЮНЕСКО; 
Інтеграція молоді в європейський 
освітній простір через міжнародні 
програми ЮНЕСКО 

-Організація свята,  присвяченого Дню 
Європи та були проведені дебати в 
естафетному стилі "Ми поділяємо 
європейські цінності" 
-Участь у проекті «Ролік на роліках» 
-Акція  найдовший національний прапор 
«Заради згуртування нації» 
-Конкурс кліпів «» 
- Міжнародна волонтерська  естафета 
«Світло миру у Віфліємі» 
-Ярмарка дитячих поробок з дерева та 
подарунки учням інтернату №21 

3 СЗШ №104 
ім. 
О.Ольжича 

«Around the 
world» 

Вересень 
2003 р. 

Кунова 
О.В. 

1.Пошук міжнародних партнерів. 
2.Ознайомлення з історією та 
культурою країн світу. 

1.Випуск усного журналу 
«Aroundtheworld» (раз на семестр). 
2.Проведення театралізованих заходів 
(лютий, листопад). 
3.Відвідування посольств Норвегії, Швеції. 
4. Проведення заходу «День Європи в сзш 



№104» (травень). 
 

4 Гімназія № 
143 

Європейськи
й клуб 

2006 р.  Дерганюк 
Н.М. 

розвиток міжнародних зв’язків проведення днів Європи, зустріч делегацій 
 

5 Ліцей № 157 «Творчість 
слов’янськи
х народів» 

2008 р. Єрмак Т.М. Культурний обмін між країнами Відкрите листування, обмін творчими 
наробками школи позаурочної діяльності, 
участь у міжнародних шкільних проектах 

6 СЗШ № 170 «Глобус» 1998 Бударецька 
Н.О. 
Євтух О.І. 

- Вивчення звичаїв, традицій та 
обрядів народів країн світу 
-Налагодження зв’язків з 
українськими школами діаспори 

-Проведення спортивних змагань з 
футболу в       рамках Міжнародного 
турніру «Оболонь» 
Організація обмінів учнівських делегацій 
Участь в міському конкурсі «Діалог 
Держав» 

7 СШ № 211 Школа 
Миру 

2003р Кудряшова 
Світлана 
Іванівна 

- Обмін делегаціями освітніх 
закладів 
- Участь у міжнародних 
конкурсах, 
фестивалях 
- Вивчення історії, культури країн 
закладів-партнерів 

- участь у  Всеукраїнськії науково-
практичній конференції Асоційованих 
шкіл ЮНЕСКО  
 

8 СЗШ № 232 “Плеяда” 2000 р. Кириленко  
Ніна 
Миколаївна 

- поширення інформації про 
діяльність Євросоюзу; 
- вивчення ділового етикету, 
основ міжнародних відносин; 
- встановлення і розвиток дружніх 
відносин між школярами, 
дитячими і молодіжними 
організаціями закордонних країн;  
- налагодження співробітництва 
між навчальними заклади України 
та Німеччини, Великобританії; 
- обмін учнівськими групами між 

Заходи, приурочені до знаменних дат та 
міжнародні свята ( за окремим планом) 
14.02.2014 Свято Валентина “Серця двох” 
святкування Дня Святого Валентина в 
закордонних країнах. 
15.04.2014 Конкурс «Свій голос віддаю на 
захист природи» 8-10 кл. 
заходи до Дня Європи  
- залучення учнів до пізнавально-
дослідницької діяльності; 
- міжособистісне спілкування на теми 
життєвих цінностей, громадських свобод, 



країнами-партнерами з метою 
підвищення їх мовного та 
загальноосвітнього рівня; 
- залучення учнів до вивчення 
культури, традицій та звичаїв 
згаданих країн і популяризація 
цієї інформації серед учнів, 
батьків і вчителів школи шляхом 
підготовки творчих проектів і 
проведення масових заходів. 

моральних засад, прийнятих у 
європейському співтоваристві; 
- розвиток толерантності й інформування 
про інтеграційні процеси в Європі (кожної 
останньої середи місяця) 
 

9 СШ № 239 Євроклуб 2000р Орап 
Валентина 
Іванівна 

- Обмін делегаціями освітніх 
закладів 
- Участь у міжнародних 
конкурсах, фестивалях, проектах 
- Вивчення історії, культури країн 
закладів-партнерів 

-  Проведення фестивалю казки німецькою 
та англійською мовами. 
- Участь в програмі “Молодь дебатує”. 
- Вручення “Шпрахдипломів” в 
Німецькому Посольстві. 
 - Конкурс малюнків до Дня Об’єднання 
Німеччини. 
 - Свято Мартіна (початкова школа) 
- Свято Ніколаса (початкова школа, 5-6 
класи)  
-Різдво по Німецьки (9-11) 
-Карнавал 

10 СШ №252 
ім. 
В.Симоненк
а 

«Співдружні
сть» 

2008 Бойко М.А - знайомство з країнами ЄС;  
 - обмін інформацією про традиції, 
історію, культуру; 
- виховання у дусі миру, дружби, 
взаєморозуміння 

Участь у міжнародних фестивалях, 
конкурсах, проектах. Міжнародний 
конкурс «Країнознавець: Чеська 
Республіка». Відвідування Праги 



11 СЗШ №256 «Міжнародн
і відносини»  

10.10.2006 Гончарова 
С. А. 

- знайомство з історією, 
культурою, національними 
звичаями Норвегії, 
Великобританії; 
- вивчення ділового етикету, 
основ міжнародних відносин; 
- встановлення і розвиток дружніх 
відносин між школярами, 
дитячими і молодіжними 
організаціями закордонних країн;  
- налагодження співробітництва 
між навчальними заклади України 
та Норвегії, Великобританії; 
- організація дозвілля учнівської 
молоді, підвищення її політичної 
культури; 
- листування з закордонними 
школами; 
 

Фестивалі, конкурси, конференції 
 Заходи, приурочені до знаменних дат та 
міжнародні свята ( за окремим планом) 
 Новорічний калейдоскоп 5-11 кл 
святкування Нового року у закордонних 
країнах. 
14.02.2014 Свято Валентина “Серця двох” 
святкування Дня Святого Валентина в 
закордонних країнах ,заходи до Дня 
Європи  
( виховні години, круглі столи, бесіди, 
вечір “Україна - Європа” ) 
- проведення протягом року заняття з 
основ міжнародних відносин, психології 
ділового етикету, вивчення музичних 
творів закордонних країн  

12 СЗШ №285 «Мілленіум»  2002 р. Бунчук 
Л.С. 

(вч. іноз. 
мови) 

 

1. Пізнаємо світ. 
2. Літературно-художній дивосвіт   

1. Конкурс презентація країни, мову якої 
вивчаєш. 
2. Конкурс на кращого виконавця поезії 
для дітей. 
3. Зимовий вернісаж. Зима очима поетів і 
шкільних художників. 
4. Музично літературний вечір: «Історії 
кохання». 
5. До дня міста «Знайомство з Сан-
Рафаелем» 
6. Відеопоторож регіонами Франції. 
7. Конкурс на кращого гіда по Києву 
(мовою, яку вивчаєш) 
 

13 Гімназія- Клуб „Ерец  1991 рік Федорова Розвиток єврейської  1. Листування з однолітками 



інтернат 
№299 

Хаверім Інна 
Володи- 
мирівна 

освіти  та культури 2. Творчі зустрічі з діячами мистецтв. 
3. Проведення свят. 
4. Спільний літній відпочинок. 
5.Пошукова робота гімназійного музею 
Сім’ї та Холокосту. 
6.Екскурсії. 
 

 
 

            Участь у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів представників інших держав 
 

№ 
з/п 

Навчальний заклад, в 
якому працює вчитель-
представник іншої 
держави 

ПІБ учителя Предмет, який викладає в 
навчальному закладі 

Термін дії трудової угоди 

1.  СЗШ №225 Самойленко Євгенія Азаматівна 
(громадянка Росії) 

Фізична культура  28.08.2015р 

2.  
СШ №14 Хербст Марал 

Німецька мова, 
підготовка до DSD-II 

довгострокова 

3.  Гімназія-інтернат №299 Гутфарб Ципора Іврит З вересня 2012, на 3 роки 

4.  Гімназія-інтернат №299 Ламдан Хая Іврит З вересня 2012, на 3 роки 

5.  Гімназія-інтернат №299 Розенфельд Лея Іврит З вересня 2012, на 3 роки 

6.  СШ №239 Доктор Домінік Вольф Німецька мова Вересень 2014 – вересень 2015 

7.  СЗШ №9 Міськевич Маріола Польська мова 2014-2015 н.р. 

8 Британська міжнародна 
школа 

Фіона Бейн Бізнес 1 рік 
Майкл Джефріс Математика 1 рік 
Волас Мак-Кіндо Біологія 1 рік 
Майкл Волдрон Інформатика 1 рік 
Девід Бекінгем Географія, історія 1 рік 



Ерік Лонглі Драма 1 рік 
Дженіфер Новак Хімія, фізика 1 рік 
Сара Паркер Англійська мова 1 рік 
Домінік Аббот Початкові класи 1 рік 
Адам Гаган Історія 1 рік 
Кіт Джексон Англійська мова 1 рік 
Елісон МакДональд Англійська мова 1 рік 
Люси Пейн Образотворче мистецтво 1 рік 
Найл Вільямс Географія 1 рік 
Шон Інгланд Англійська мова 1 рік 
Мартін Хей Початкові класи 1рік 
Девід Бремнер Початкові класи 1 рік 
Бен Даттон Фізичне виховання 1 рік 

9 Міжнародна французька 
школа 

Тіфен Анрі Директор 
Учитель французької мови 

постійно 

Жан Рено історія, географія, економіка В рамках угоди з AGIR на постійній 
основі різні предмети викладаються 
вчителями з Франції французькою 
мовою. 

Жанн Прайєр 

 
 
 

Вивчення іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах 
 

№ 
п/п 

Кількість 
іноземних мов 

(факультативів), 
які вивчаються 

Перша мова (назва, з 
якого класу 
вивчається) 

Друга мова (назва, з якого 
класу вивчається) 

Третя мова 
(назва, з якого класу 

вивчається) 

Факультатив (назва, 
з якого класу 
вивчається) 

Всього 
вивчає 
(к-ть 

учнів) 

Всього 
виклад
ає (к-
сть 

учителі
в) 

        Школа – інтернат № 4 
1 Перша мова Англійська з 1 класу    222 2 



СЗШ № 8 
1 Перша мова Англійська з 1 класу    1151 11 
2 Друга мова  Німецька  

з 5 класу 
  118 1 

СЗШ № 9 
1 Перша мова Англійська мова 

 з 1 класу 
   844 9 

2 Друга мова  Французька мова, з 1 класу 
та з 5 класу 
 

  72 
 

1 
 

3 Друга мова  Німецька мова з 5 класу 
 

  33 
 

1 
 

4 Друга мова  Польська мова, з 1 класу та 
з 5 класу 

  143 
 

2 

5 Третя мова   Російська мова з 6 класу  245 1 
6 Факультатив    Російська мова з 5 

класу 
96 1 

СШ № 14 
1 Перша мова Німецька 

з 1 класу 
   

801 16 

2 Друга мова 
 

Англійська 
з 5 класу 

  
419 5 

3 Третя мова 
  

Польська 
з 7 класу 

 
96 2 

4 Третя мова 
  

Російська 
з 7 класу 

 
101 2 

5 Факультатив 
   Підготовка до DSD 

14 2 
 
 

СШ № 16 
1 Перша мова Англійська з 1 класу    721 16 



2 Друга мова  Німецька  
з 5 класу 

  277 3 

3 Друга мова  Французька з 5 класу   193 2 
СЗШ № 18  

1 Перша мова Англійська 
з 1-го класу 

   153 1 

2 Друга мова  Німецька  
з 5-го класу 

  83 1 

СШ № 20  
1 Перша мова Французька з 1 класу     

     
 
   

 
860  

 
20  

2 Друга мова  Англійська, 
з 2 класу 

  771  
6  

Школа – інтернат № 21 
1 Перша мова Англійська мова з 1 

класу  
 

  151  

2 Друга мова  Російська мова з 5 класу   19  
Школа – інтернат № 22  

1 Перша мова Англійська мова  з 1 
класу 

   140 3 

2 Друга мова  Російська мова з 5 класу   22 1 
Школа – інтернат № 25 

1 Перша мова Англійська мова 
з 1 класу 

   71  2  

СЗШ № 29 
1 Перша мова Англійська з 1 класу    716 6 
2 Друга мова  Російська з 5-го класу   326 4 

СЗШ № 104 ім. О. Ольжича 
1 Перша мова Англ. мова з 1 кл.    881 7 
2 Друга мова  Рос. мова з 5 кл.   169 2 



Гімназія № 143  
1 Перша мова Англ. мова з 1 класу    1001 15 
2 Друга мова  Німецька мова з 5 класу   366 2 
3 Третя мова   Французька мова з 5 класу  240 3 

Ліцей № 157 
1 Перша мова Англійська мова з 1-го 

класу до 11-го 
включно 

   1260 19 

2 Друга мова  Німецька мова з 5-го класу 
до 9-го включно 

  553 7 

3 Факультатив    Німецька мова для 
10-их класів 

31 1 

СЗШ № 168  
1 Перша мова 

 
Англійська  мова  
З 1 класу 

 
 

  494 3 

2 Друга мова   Іспанська мова з 5 класу   117 1 
3 Третя мова    Російська мова з  

 2 класу 
 109 2 

СЗШ № 170 
1 Перша мова Англійська з 1 класу    984 7 
2 Друга мова  Німецька  з 5 класу   169 2 
3 Факультатив    Англійська, 

«Дебати» 11кл. 
19 1 

СШ № 194 
1 Перша мова Англійська 

(1 кл.) 
   836 5 

СШ № 210 
1 Перша мова Англійська з 1 класу    550 6  
2 Перша мова Російська з 1 класу    324 3 
3 Факультатив    Англійська  

10-11 клас 
39  1  



СШ № 211 
1 Перша мова Англійська з 1-го класу    838 21 
2 Друга мова  Німецька з 5-го класу   480 10 

СШ № 214 
1 Перша мова Англійська з 1-го класу    1028 7 
2 Друга мова  Німецька з 5-го класу   38 2 
3 Друга мова  Російська з 5-го класу   94 2 

СШ № 216 
1 Перша мова Англійська з 1-го класу    683 5 
2 Друга мова  Французька з 5-го класу   370 3 

СШ № 219 
1 Перша мова Англійська 

з 1-го класу 
   730 5 

2 Друга мова  Російська 
з 5-го класу 

  327 5 

СЗШ № 225 
1 Перша мова Англійська 

з 1-го класу 
   755 6 

2 Друга мова  Російська 
з 5-го класу 

  126 2 

3 Друга мова  Німецька 
з 5-го класу 

  40 1 

4 Друга мова  Іспанська 
з 5-го класу 

  49 1 

5 Друга мова  Китайська 
з 5-го класу 

  28 1 

6 Факультатив    Китайська 
з 10-го класу 

11 1 

СЗШ № 226  
1 Перша мова Англійська з 1 класу    909 9 
2 Друга мова  Німецька з 5-го по 9-ий   444 4 



клас 
СЗШ № 231 

1 Перша мова Англійська з 1-го класу    381 3 
2 Друга мова  Російська з 5-го класу   88 1 

СЗШ № 232 
1 Перша мова Англійська з 1-го класу    211 5 
2 Друга мова  Німецька з 5-го класу   180 2 
3 Факультатив    Німецька з 9-го 

класу 
36 1 

СЗШ № 233 
1 Перша мова Англ.мова, з 1 класу,    440 3 
2 Друга мова  Рос.мова, з 1 класу (крім 

інклюзивних класів) 
  299 3 

СШ № 239 
1 Перша мова Німецька 

з 1 класу 
   742 17 

2 Друга мова  Англійська 
з 5 класу 

  417 3 

3 Третя мова   Латинська 
з 7 класу 

 171 3 

НВК № 240 «Соціум» 
1 Перша мова Англійська  

З 1 класу 
   1137 7 

2 Друга мова  Російська  
З 5 класу 

  185 2 

ПШ № 244 
1 Перша мова Англійська, з 1-го 

класу 
   314 7 

 
 

СЗШ № 245 
1 Перша мова Англійська з 1-го кл.    427 3 



2 Друга мова  Німецька з 5-го кл.   85 1 
3 Третя мова   Російська з 5-го класу  140 2 
4 Факультатив    Російська з 5-го 

класу 
18 1 

СШ № 252 ім. В.Симоненка  
1 Перша мова Англійська мова з 1 

класу 
   837 7 

2 Друга мова  Польська  мова з 5 класу   220  2 
3 Друга мова  Російська мова з 5 класу   219 3 

СЗШ № 256 
1 Перша мова Англійська мова з 1 

класу 
   505 4 

2 Друга мова  Російська мова з 5 класу   91 1 
СЗШ № 268 

1 Перша мова Англійська мова з 1 
класу 

   124 1 

СЗШ № 285 
1 Перша мова Англ.мова з 1-го кл. 

 
   854 

 
6 
 

2 Перша мова Франц. мова з 1-го 
класу. 

    
39 

 
2 

3 Друга мова  Франц. мова з 5-го класу.   178 2 
СШ № 298 

1 Перша мова Англійська з 1 класу    585 9 
2 Друга мова  Німецька  

з  5 класу 
  352 2 

ПШ № 326 
1 Перша мова Англійська з 1 класу    118 1 

СЗШ № 328 
1 Перша мова Англійська з 5 класу    446 2 
2 Друга мова  Російська з 9 класу   181 2 



3 Факультатив    Англійська з 10 
класу 

49 1 

4 Факультатив    Російська з 10 класу 120 2 
ШДС «Ластівка» 

1 Перша мова Англійська з 1 класу    81 1 
НВК «Перша Ластівка» 

1 Перша мова Англійська з 1 класу    135 1 
ШДС «Турбота» 

1 Перша мова Англійська з 1 класу    193 2 
СЗШ «Досвітня зоря» 

1 Перша мова Англійська з 1 класу    44 1 
2 Факультатив    Російська  

з 1 класу 
44 1 

Гімназія-інтернат №299 
1 Перша мова Англійська, з 1 класу    137 4 
2 Друга мова  Іврит, з 1 класу   137 8 

Гімназія «Оболонь» 
1 

Перша мова 
Англійська 
з 1-го класу 

   
297 3 

2 
Друга мова 

 Німецька 
з 5-го класу 

  
214 2 

3 
Третя мова 

  Турецька мова 
7, 8, 9 кл. 

 44 
 

1 
 

4 Третя мова   Китайська мова 
7, 8, 9 кл. 

 65 1 

Гімназія «Потенціал» 
1 Перша мова Англійська 

(з 5 класу) 
   

365 4 

2 Друга мова  Грецька 
з 5 класу 

  
125 1 



Гімназія «Пріоритет» 
1 Перша мова Українська (з 1-го 

класу);  
   53 5  

2 Друга мова  Англійська з 1-го класу   53  2 
3 Третя мова   Німецька мова з 6-го класу  17  1 
4 Факультатив    Французька 

мова мова  
з 1-го класу 

34  1 

Британська Міжнародна школа  
1 Перша мова Англійська мова з 1 кл.    294 8 
2 Друга мова  Німецька мова з 3 кл.   133 2 
3 Третя мова   Французька мова з 3 кл.  144 2 
4 Факультатив    Російська 

мова з 7 кл. 
17 2 

СЗШ «Екологія і культура» 
1 Перша мова Англійська з 1 класу    97 1 
2 Друга мова  Німецька  

з 5 класу 
  23 1 

3 Друга мова  Французька з 5 класу   11 1 
4 Третя мова   Російська 

(для учнів 7 класу) 
 10 1 

5 Факультатив    Німецька 
(5-7 класи) 

23 1 

6 Факультатив    Французька 
(5-6 класи) 

11 1 

Міжнародна французька школа 
1 Перша мова Французька з 1 класу    124 1 
2 Перша мова Англійська з 1 класу    124 1 
3 Друга мова  Французька з 1класу   124 1 
4 Друга мова  Англійська з 1 класу   124 1 
5 Друга мова  Російська   51 1 



 з 5 класу 
Колегіум «Олімп» 

1 Перша мова Англійська з 1 класу    138 1 
2 Друга мова  Французька 

з 5 класу 
  47 1 

Ліцей туризму 
1 Перша мова Англійська з 1 класу    67 1 
2 Друга мова  Німецька з 5 класу   26 1 
3 Друга мова  Французьказ 5 класу   11 1 
4 Друга мова  Англійська з 5 класу   39 1 
5 Третя мова   Японська  

(8 клас) 
 1 1 

6 Третя мова   Іспанська  
(9 клас) 

 1 1 

7 Факультатив    Російськаз 5 класу 33 1 
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