
                                                                   
                                                                                                                 

1. Співробітництво з зарубіжними навчальними закладами 
 

№ 
з/
п 

 

Навчальний заклад  Зарубіжний навчальний заклад 
(назва навчального закладу 

укр.мовою) 

Термін дії 
угоди про 
співпрацю 

Напрямки співпраці 
 
 

 С Ш А 
1 Кловський ліцей № 

77 
Нортрідж Елементарі скул  
bsulz@alpine.K12.ut.us. 

 2003 -2017   Інтерактивне 
спілкування 

2 Школа І-Ш ступенів 
№ 84 

Нобл Шит Чартер Хай Скул, 
Чикаго 
78 East Washington Street –
Chicago, Illinois 60602-USA 

2004- 
бестрокова 

Обмін досвідом 
навчально-виховної 
роботи між 
адміністраціями шкіл-
жовтень. 
05.09.134р відвідування 
школи пані Любою 
Маркович. До м.Чикаго 
направлено художні 
роболти учнів школи 
“родинні цінності” для 
виставки в 
Українському інституті 
модерного мистецтва 

3 Український 
гуманітарний ліцей 

Школа Українознавства ОУА 
«Самопоміч» Нью-Йорк 

2010-2015 Інтернетспілкування 

Польща 
1 Гімназія «Успіх» № 

32 
Гімназія м.Пачков Підготовка 

до 
підписання 
угоди 

Відвідування Польщі 
адміністрацією гімназії 
з метою пиглиблення 
вивчення культури та 
історії країни, системи 
освіти та організації 
робочих процесів. 

2 Гімназія «Успіх» № 
32 

Гімназія м.Ниса Підготовка 
до 
підписання 
угоди 

Ознайомча поїздка з 
метою встановлення 
зв”язків та співпраці з 
гімназією м.Ниса 

3 Ліцей міжнародних 
відносин № 51 

Шкільне об’єднання № 3 
 м. Легіоново  
Gimnazjum nr 3 im.J. 
Kusocińskiego w Legionowie 
Szkoła Podstawowa Nr 3 
ul. W. Broniewskiego 7, 
05-120 Legionowo , Polska 
tel. (22) 774-55-29 
e-mail:gimnazjum_trojka 
@poczta.onet.pl 
 Польша , 05-120 Легионово 
  ул . В. Брониевского, 7  
Шкільне об’єднання № 3 

З 2013 – 2018 
 

З 14 по 19 жовтня 2014 
року делегація учнів та 
вчителів Ліцею 
міжнародних відносин 
№51. брала участь у 
Міжнародному 
молодіжному 
театральному фестивалі 
в місті Легіоново 
(Польща).  
Учні ліцею посіли 
перші місця 
 

4 Кловський ліцей № Польські Гарцери Польща  2003  Міжнародний форум, 



77 Tel 074-842-42-97  термін 
необмежений 

присвячений 20-річчю 
товариства Януша 
Корчака -жовтень 2014 

5 Спеціалізована 
школа № 89 

Шкільна бурса м.Пулави 
Воєводство Махотинці 
0038(44) 4863177 
 

2008-2015 Організація та 
проведення тематичних  
заходів у рамках 
Євроінтеграції-жовтень 
2014 року 
Проведення Дня Європи 
та днів-держав-членів 
ЄС березень-травень 
Проведення серед учнів 
конкурсів на кращу 
учнівську роботу 
«Освіта без кордонів» у 
рамках виконання 
програми «Європа у 
школі» протягом 2014 
року 
Поїзда учнів на весняні 
канікули до Польщі — 
листопад 2014 

6 Спеціалізована 
школа № 89 

Група середніх шкіл імені 
Емілії Платер м.Згожелец 

2011-2015 Участь у проекті «Віа 
Регія –Україна- 
культурний шлях Ради 
Європи» 

7 Український 
гуманітарний ліцей 

Загальноосвітній ліцей 
ім..Адама Чарторицького 
Люблінське воєводство 

2011-2016 Інтернет-спілкування 

Німеччина 
1 Природничо-

науковий ліцей № 
145 

Професійний коледж 
ім..Хільдегард  м.Мюнстер 

2010-2015 Обмін делегаціями 
Спільні інтернет-
олімпіади з математики 
та програмування 

2 
 

Український 
гуманітарний ліцей 
 

Гімназія ім..Еразмуса Грессера, 
м.Мюнхен 

Безстрокова Підготовка до обмін 
делегаціями 
м.Мюнхена) 

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії 
1 Предславинська 

гімназія 
№ 56 

Коледж м. Скарборо 
Watson@scarborough.nl 

2003-2016 Індивідуальне 
листування в рамках 
роботи учнів над 
проектом «Ми-це світ” 
Вебінари учителів 
англійської мови та 
коледжу 

2 Печерська гімназія 
№ 75 

Касл Вью Інтепрайз Академія  
М.Сандерленд 

2011-2016 Електронне листування, 
Візит учнів гімназії до 
Англії — березень 2014 
Проектна діяльність 
присвяченя життю та 
творчості Т.Г.Шевченка  
Культурний обмін (Х-
фактор) 

3 Кловський ліцей № Сіско системс Нетвокінг 2005-2017 Дистанційні курси з 



77 академи 
м.Лондон 

напрямку 
інформаційних 
технологій 1 раз на рік ( 
вересень) 

4 Кловський ліцей № 
77 

Ленгвич Лінк Скул мЛондон 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011-2016 Учні 5,7,8  класів 
 
 відвідали Лондон з 
 
 метою ознайомлення 
 
 з культурою та 
 
 історією міста на базі 
 
 коледжів, з якими 
 
 укладені угоди. 
 
Діти прослухали 
 
 тритиждений курс 
 
 англійської мови з 
 
 багатою культурною 
 
 програмою 
 
 ( відвідування музеїв, 
виставок,  культурних 
пам”яток) 
 

5 Кловський ліцей № 
77 

Франциз Кінг Скул 
м. Лондон 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011-2016 

6 Кловський ліцей № 
77 

Лондон меридіан Коледж 2011-2016 

7 Український 
гуманітарний ліцей  

Школа англійської мови 
«Саусборн» (м.Борнмут) 

2012-2014 Підготовка до візиту 
делегації ліцею до 
школи 

Чорногорія 
1 Гімназія № 109 Дитячий будинок «Младість» 

м.Бієла 
2010-2015 Інтернетлистування 

 
Естонія 

1 Гімназія  № 32 
«Успіх» 

Гімназія № 1 м. Сауе 
76505  вул.Нурмесалу, 9 
Saue.Der.@mail.w 
Tel 659 60 70 
 

2007-2015 р. Обмін офіційними 
делагаціями. Проведення 
круглого столу “Європа-
наш дім”  

Росія 
1 Ліцей 

інформаційних 
технологій № 79 

Середня школа № 79 м. Москва 
8 10 7 4 95 445-47-35 
   445 09 40 
mail sch 79a 

2007-
безстроково 

Участь у Міжнародному 
клубі «Співдружність-
79»,обмін методичною 
літературою. 
Створення блогу 
«Співдружність» 
 

2 Гімназія Середня школа № 8 2008-2015 Обмін досвідом робота в 

mailto:Saue.Der.@mail.w


«Консул»  
№ 86 

Гатчина вул.Ізотова,17 галузі інноваційних 
технологій освіти в 
рамках візиту делегацій 

3 Спеціалізована 
школа № 88 

Державне бюджетне освітнє 
підприємство м.Москва, середня 
загальноосвітня школа № 1195  
210-05-47 
 
 

2013-2018  Тимчасово призупинені 

4 Печерська 
гімназія № 75 

Гімназія Франка Міклосіка 2012-2015 Електронне листування 

5 Школа І-Ш 
ступенів № 134 

Гімназія № 1590 м.Москва 2012-2018 Інтернет-переписка 
Обмін методичними 
розробками через 
Інтернет 
 

6 Український  
гуманітарний 
ліцей 

Академічна гімназія Санкт-
Петербурзького Державного 
університету 
8-107-812427-95-00 
Факс 8-107-812-427-95-00 

2000-2015 Участь  3 учнів ліцею у 
ХХІІІ Всеросійській 
науково-методичній 
конференції 
«Університетська 
гімназія»(Березень 2014).  

 Франція 
1 Гімназія № 109 Приватний релігійний коледж  

м.Бюзансе 
2010-2015 Листування протгом 

навчального року 
2 Ліцей міжнародних 

відносин № 51 
Лінгвістична школа М. Ніцца 
Azulingva French Language school 
47 rue Herold- 06000 Nice France 
Tel 33 497 030 700 
info@azurlingua.com 

 2004 – термін 
необмежений 

Влітку та під час канікул-
поїздки учнів в Францію 
на мовну практику 

- жовтень 2014 
- серпень 2014 
 

3 Ліцей міжнародних 
відносин № 51 

Гуманітарний Коледж м.Санліс, 
Пікардія 

2009-2015  З 14 по 19 жовтня 2014 
року делегація учнів та 
вчителів Ліцею 
міжнародних відносин 
№51. брала участь у 
Міжнародному 
молодіжному 
театральному фестивалі 
в місті Легіоново 
(Польща). За участю 
вчителів та учнів 
чотирьох країн. 
У травні 2014 учні та 
вчителі  брали участь у 
Днях Анни Київської в 
паризхькому передмісті 
Санліс 

Норвегія 
1 Ліцей міжнародних 

відносин № 51 
Сотра Відареганде Скул м.Страуме 
Sotra vidaregaarde skule 5353 straum 
Norway 

3 2005 – 
термін 
необмежений 

Віртуальна подорож до 
Норвегії. Листування  
протягом року з метою 
створення на базі ліцею № 
51 школи Європейського 
типу. 



Канада 
1 Школа І-Ш 

ступенів  №  78 
Школа Св. Йосафата м. Торонто 
1160 Fraklin Avenue, Toronto, 
Ontario Canada 

 2002 – 2015 Обмін навчальними та 
методичними посібниками, 
розробками, електронними 
носіями інформації. 
Взаємний обмін 
інформацією щодо 
основних подій і процесів у 
шкільному житті 

Грузія 
1 Предславинська 

гімназія № 56 
Тбіліська гімназія № 1 2014-

безстроково 
Затвердження 
перспективного плану 
роботу 
Листування через Інтернет 

2 Ліцей 
інформаційних 
технологій № 79 

Українська гімназія 
ім..Грушевського м.Тбілісі 

2002-
безстроково 

Участь у спільному 
освітньому проекті 
«Сходинки до 
інформатики» 
Проведення  спільної 
педагогічної ради “Школа 
толерантності як модель школи 
майбутнього- січень 

3 Школа І-Ш 
ступенів № 90 

Публічна школа № “ м.Батумі 2014-2015 Обмін досвідом роботи з 
питань європейської 
інтеграції 
Обмін методичною 
літературою 

4 Києво-Печерський 
ліцей № 171 
«Лідер» 

Школа ім..Академика І.Векуа, 
м.Тбілісі 
Sashanem@mail.ru 

2005-2017 Участь у  ХІІІ 
міжнародному 
математичному фестивалі 
травень 2014 

Білорусь 
1 Гімназія № 117 Гімназія № 7 м. Мінськ 

017236 59 07 
gymnasium@niks.by 
вул..Захарова, 58 
м.Мінськ 
220080 

2005-2016 
р.р. 

Звіт учасників міжнародної 
конференції 
старшокласників Модель 
ООН — 2013 р.м.Мінськ 
про роботу в комітетах. 
Презентація досвіду для 
учнів старших класів 
гімназії -січень 2014 

2 Школа І-Ш 
ступенів № 78 

Гімназія № 36 м.Мінськ 2013-2018 Особисті контакти між 
адміністрацією, учнями та 
вчителями 

3 Ліцей 
інформаційних 
технологій № 79 

Середня школа № 79 м.Мінськ 
8 10 375 17 2880244 
Sch79@edu.by 

2007-2015 Участь у міжнародному 
клубі «Співдружність-79» 
Проведення інтернет-
конференції “Розбудова 
профільної старшої 
школи”,участь у блогу 
«Співдружність» 

4 Школа І-Ш 
ступенів  № 133 

СЗШ № 10 м. Мінськ 2007-2016 Інтернет-сторінка «Юні 
творці слова». 
Участь у Ігровому 
інтернет-проекті «Ерудити 
правознавства» 

mailto:gymnasium@niks.by


 
5 Києво-Печерський 

ліцей «Лідер № 171 
Ліцей при Гомельському 
інженерному інституті МЧС 
Республіки Білорусь 246027 
м.Гомель, вул..Богдана 
Хмельницького,71 

2007-2016 Обмін інформацією, 
методичними ідеями через 
Інтернет 

6 Спеціалізована 
школа № 181 

Середня загальноосвітня школа № 
133 

2009-2015 Електронне листування. 
Обмін літературою, 
проведення інтернет-
семінарів  

Молдова 
1 Український 

гуманітарний 
ліцей 

Муніципальний освітній заклад  -
Бендерська гімназія № 3 імені 
Івана Котляревського 
Тел.8-532-285-50 
Тел.8-567-717-20 

2002-2015 Участь вчителя у 
Міжнародній науково-
практичній конференції 
«Розвиток української 
мови і культури 
Придністров’я» - жовтень 
2014 

Болгарія 
1 Києво-Печерський 

ліцей «Лідер» № 171 
Математична гімназія Петра 
Берона м.Варна 
М.Варна, кв Чайка 

2007-2017 Участь у  ХІІ 
міжнародному 
математичному 
фестивалі-травень 
20134 

Китай 
1 Український 

гуманітарний ліцей 
Шанхай Хай Скул 2012-бестрокова 

угода 
Підготовка до візиту 
делегації ліцею до 
школи 

Словаччина 
1 Школа І-Ш ступенів 

№ 78 
Гімназія м.Попрад 2012-безстрокова угода Інтернетобмін інформацією 

щодо основних подій і 
процесів у шкільному 

житті 
Тайвань 

1 Природничо-
науковий ліцей 
№ 145 

Національний Чіо 
Тонг університет 
1001 Ta Hsinchu, 
Taiwan, 300 R.O.C. 
810 43 662 430 328 
 

2006-термін необмежений Зустріч з випускними, що 
навчаються на Тайвані – 
Вересень 2014. Підготовка 
випускників до навчання в 
університеті. 

Словенія 
1 Печерська 

гімназія № 75 
Гімназія Франка 
Міклосіка 

2012-2015 Електронне листування 

Литва 
1 Школа І-Ш 

ступенів № 78 
Середня школа 
«Саулетяке» 
м.Вільнюс 

2012- термін необмежений Взаємний інтерактивний 
обмін інформацією щодо 
основних подій у 
шкільному житті 
 

Греція 
1 Спеціалізована 

школа № 94 
«Еллада» 

Початкова школа 
о.Егіна директор 
п.Хамалелі 

2012 – термін необмежений 
 
 

Листування між учнями 
Виготовлення пасхальних 
та різдвяних листівок 



Васілікі) 
Гімназія № 1 
о.Егіна (директор 
п.Ніколаос 
Саввопулос) 
2012-2015 

 
 
 
 
 
 

Спілкування учнів та 
викладачів під час 
перебування в Греції влітку 
2014 

Республіка Таджикистан 
1 Український 

гуманітарний 
ліцей 

Середня школа № 
21 м.Душанбе 

2010-2014 Інтернетспілкування 

Індонезія 
1 Український 

гуманітарний 
ліцей 

Глобел Джайя 
Интенешінел скул 
м. Джакарта 

Підготовчий етап підписання 
угоди 

Візит другого секретаря 
Посольства в ліцей -
листопад 
Учні ліцею та вчителі 
відвідали Резеденцію 
Посла — грудень 
Проведення занять з 
музичної культури третім 
секретарем Посольства 
Створена студія народних 
танців Індонезії - грудень 
 
 

 
Кіпр 

1 Ліцей 
міжнародних 
відносин № 51 

Американська 
академія Лімассол 
Кіпр 

Термін необмежаний З метою створення на базі 
ліцею школи Європейського 
типу встановлено 
партнерство на рівні 
“школа-школа” з 
Американською академією 
у напрямках обміну 
науково-методичним 
досвідом та досвідом 
виховної роботи 

 
 
2.Співпраця з міжнародними громадськими організаціями та 
дипломатичними представництвами 
 

№ 
з/п 

Навчальний заклад м. Києва Напрямки співпраці Спільні заходи 

         Міжнародне громадське товариство Хоф-ван-Твенте-Печерськ ( 
Нідерланди) 

 Школа І-Ш ступеню № 133 Обмін досвідом роботи, 
делегаціями 

Проектні роботи учнів школи 
“Українські народні казки” 

 Представництво Європейської комісії в Україні та Бєларусі 
 Ліцей міжнародних відносин 

№ 51 
Розповсюдження 
інформації 

18.11.2014 в ліцеї відбулася Ш 
науково-0практична конференція 
асоційованих шкіл ЮНЕСКО 
“Філософські освнови духовних 
цінностей як істина миру” 



Толерантність як внутрішній ресурс 
розвитку особистості та суспільства” 

 Києво-Печерський ліцей 
“Лідер” № 171 

Інформаційно-
просвітницькі напрями 

Навчальний візит до Представництва 
ЄС  учнів 9-10 класів, присвячений 
Дню Європейських мов 

 Британська рада  
 Предславинська гімназія № 

56 
Забезпечення 
інформативними 
матеріалами, відео 
матеріалами, 
автентичними текстами, 
навчально-методичною 
літературою; надання 
консультацій із 
соціокультурних та 
соціолінгвістичних 
питань 

Відвідування учнями гімназії 
представництва Британської Ради. 
Інтегрований урок країнознавства 
Великої Британії, проведений 
викладачами 

 Ліцей міжнародних відносин 
№ 51 

Використання 
посібників, методичних 
розробок та участь у 
тренінгах. 

Використання методичних 
посібників, розроблених 
Британською Радою вчителями 
англійської мови. Протягом року 
участь у тренінгах з метою 
методичного удосконалення. 

 Школа І-Ш ступенів  № 78 Вдосконалення 
викладання англійської 
мови, участь у 
пізнавальних програмах 
Британія 

Участь школярів у освітніх 
заходах Британської Ради під час 
літніх канікул 

 Гімназія «Консул» № 86 Вдосконалення вивчення 
англійської мови 

Участь вчителів англійської мови 
в тренінгах 
Навчально-пізнавальна екскурсія 
7-8 класів до ІР центру 
Організація та визначення графіку 
введення СЕ для зовнішнього 
міжнародного оцінювання знань з 
англійської мови учнів гімназії 
Нагородження гімназії як 
Кембриджського підготовчого центру до 
СЕ золотого рівня за результатами року 

 Гімназія № 117 Проведення методичних 
семінарів з питань 
викладання англійської 
мови 

Участь вчителів гімназії у 
семінарах на базі Ради 

 Український гуманітарний 
ліцей 

Культурно-
просвітницький напрям 

Використання інформаційних 
ресурсів офіційного сайту та 
ресурсного центру учнями та 
вчителями англійської мови 
 

 
Посольство Іспанії в Україні 

 Предславинська гімназія № 
56 

Зустрічі, обмін 
інформацією 

Зустріч гімназистів з 
представниками Посольства, 
відкритий урок-брифінг 
«Відкриваємо Іспанію» 

 Український гуманітарний Інформаційний обмін Участь у засіданнях Клубу друзів 



ліцей іспанської мови в приміщенні 
Посольства (1 раз на тиждень) 

 Європейський молодіжний парламент – Україна Євросоюз 
 Кловський ліцей № 77 Проведення спільних 

конференцій, 
моніторингів, семінарів, 
виставок 

Міжнародні заходи «Двадцать років з 
Корчаком», присвячених 25-річчю 
Конвенції ООН про права дитини.- 
жовтень 2014 

 Ліцей міжнародних 
відносин № 51 

Проведення спільних 
конференцій, 
моніторингів, семінарів, 
виставок 

Тренінг в рамках проекту «Розуміння 
Європи»-квітень 2014  
Акція «Створення міста толерантності», 
пізхнавальний квест «Київ-місто 
торлерантності» - листопад 2014 

 Міжнародне товариство   Корчака 
 Кловський ліцей № 77 Проведення екскурсій в 

шкільному музеї 
Я.Корчака. презентацій, 
розповсюдження знань 
щодо видатного педагога 
 

Співпраця товариства Я.Корчака в 
Польщі та Україні, листування 
Визначення 20-річчя 
Українського товариства 
Я.Корчака 

 Міжнародна Асоціація Росспівробітництва  Представництва в Україні 
 Спеціалізована  школа № 88 Зустрічі і конференції, 

обмін методичною 
літературою, обмін 
делегаціями 

Участь у І та ІІ турах 
Всеукраїнського конкурсу “Жива 
класика”( учениця 6 класу 
Погребняк зайняла І місце у І 
турі. 
Учні школи приймали участь у 
літературно-художній акції “На 
вечному пути до Т.Шевченка” у 
Каневі. 
Учні 10 класу прийняли участь у 
проекті “Два генія” (до 200-річчя 
з дня народження Т.Шевченка т а 
М.Лермонтова) 
Читацька конференція 
“Русскоязычные повести 
Т.Шевченка как часть  
литературно-художественного 
наследия” 
 

 Посольство Греції в Україні 
Посольство Кіпру в Україні 
Посольство України в Греції 
Міжнародний Центр досліджень і розвитку грецької мови і культури  
«Чорне море» м. Салоніки Греція 
Громадська організація «Еллінське братство» 
Федерація грецьких товариств України 

 Спеціалізована школа 
«Еллада»  № 94 

Знайомство з освітньою 
системою Греції, участь у 
програмі дослідницьких 
грантів та навчальних 
стипендій вчителів, що 
викладають новогрецьку 
як першу іноземну мову. 
Знайомство з сучасними 

Участь учнів у фестивалі 
“Т.Шевченко мовами народів, що 
населяють Україну” - березень 
Участь членів клубу грецько-
української дружби у Різдвяному 
концерті в Посольстві Греції – 
січень 
Участь викладачів у 



методами викладання 
іноземних мов, з 
новітніми навчальними 
технологіями. 
Участь викладачів 
новогрецької мови у 
міжнародних семінарах з 
метою знайомства з 
сучасними методиками 
викладання. 

Міжнародному семінарі, 
організованому університетом 
м.Салоники (Греція) -серпень 
Участь учнів та вчителів в У 
Міжнародній науково-практичній 
конференції “Діалог культур: 
Україна-Греція (поліфонія діалогу 
у постсучасній культурі)- 
вересень 
Участь у Всеукраїнському 
конкурсмі серед учнів 8-11 класів 
на кращий твір новогрецькою 
мовою-вересень 
Участь в захооді “Вічнке відлуння 
Еллади”, присвяченому 15-річчю 
діяльності кафедри Елліністики 
КНУ ім.Т.Шевченка у співпраці з 
центром елліністичних студій і 
грецької культури імені Андрія 
Білецького - листопад 

  Інститут Франції в 
Україні 

 

 Гімназія № 109 Розширення культурного 
обміну, мовна практика  

Перегляд спектаклів, 
мультфільмів, фільмів 

Участь у фестивалі «Французька 
весна» - квітень 2014 
Виставка «Київ-2014: мир-війна»-
жовтень-грудень 2014 

                                      Посольство Франції в Україні 
 Ліцей міжнародних 

відносин № 51 
Участь в роботі відділу 
культури посольства 

Участь в конкурсах для учнів і 
вчителів. Участь у тренінгах з 
метою методичного 
вдосконалення. Участь пані 
Віржінії Вільшанж, аташе з 
питань співробіництва в галузі 
французької мови, в Ш  науково-
практичній конференціїї шкіл 
ЮНЕСКО 

  Посольство 
Чорногорії в Україні 

 

 Гімназія № 109 Розширення культурного 
обміну. Спільні виховні  
заходи з дітьми 
Чорногорії, відпочинок в 
таборі. 

Зустріч в Посольстві України в 
Чорногорії з Послом України 
Слюсаренко О.О.(лютий )  
Листування  з чорногорськими 
дітьми  
 

 Євро клуб «Майдан» громадської організації «Центр етнокультурного 
виховання і розвитку» 

 Школа І-Ш ступенів № 133 Формування 
організаційних 
здібностей та активізація 
творчого потенціалу 
молоді, виховання 
міжетнічної 
толерантності. 

Щорічні Європейські вечорниці 
зва участю студентів КНУКіМ-
травень 
Інтелектуальна гра “Містер 
Всезнайка” на базі інституту 
лінгвістики Київського 
міжгнародного університету 



  Представництво 
Організації 
Об’єднаних Націй 
України 

 

 Києво-Печерський ліцей « 
Лідер» № 171 

Відвідування 
інформаційних центрів, 
освітніх вистав 

Візит учнів ліцею до 
представництва ООН учнів 10 
класів -жовтень 

 Посольство Португалії в Україні 
 Гімназія № 32 «Успіх»   Ознайомлення з 

системою освіти, 
традиціями та звичаями 
Португалії. 
Запровадження вивчення 
португальської мови в 
гімназії 

Зустріч з Послом Португалії та 
представниками відділу культури 
при посольстві у приміщенні 
дитячої бібіліотеці  з приводу 
розширення фонду учбової та  
художньої іспанської літературою 
з метою 

 Посольство Південної Кореї 
 Кловський ліцей № 77 Обмін літературою, 

відвідування заходів 
Відвідування заходів  в 
Посольстві Південної Кореї 

 Посольство США 
 Школа І-Ш ступенів  № 78 Вдосконалення вивчення 

англійської мови. 
Пізнавальні програми 
США 

Зустріч з заступником аташе по 
культурі Дагом Моррісом 
Відвідування виставки освітніх 
закладів США  в Посольстві 
(жовтень 2014) 

 Києво-Печерський ліцей№ 
171 « Лідер» 

Інформаційно-
просвітницькі питання 

Відкрите засідання Клубу 
міжнародних відносин “Лідер”, 
яке було присвячене 
Міжнародному Дню перекладача. 
В дискусії взяли участь гості з 
Посольства Кевін Маккаухей та 
Олександра Егорова 

 Міжнародна студентська організація ISAEC Study Group, освітнє 
агентство «Аспект» 

 Гімназія «Консул» № 86 Зустрічі з 
представниками 
навчальних закладів 
Великої Британії, 
знайомство учнів з 
системою та 
особливостями освітніх 
програм. 

Презентація навчальних закладів 
Чехіїквітень 
майстер-клас для 
старшокласників представника 
Швейцарської Школи 
Менеджменту(готельний бізнес) -
вересень 

 Союз вірмен України 
 Спеціалізована школа № 88 Зустріч представників 

Союзу з учнями та 
вчителями, проведення 
спільних заходів. 
Створено гурток, в якому 
викладається вірменська 
мова. Проведення 
спільних заходів, 
пов’язаних х 
історичними та 

Проведення днів культури 
українського  та вірменського 
народів, у шкільному музеї 
протягом 2014 року відкривались 
виставки, присвячені визначним 
подіям у житті обох народів, 
виступали колективи художньої 
самодіяльності. 



культурними подіями у 
житті вірменського та 
українського народів 

 Організація Американської Ради з міжнародної освіти 
 Києво-Печерський ліцей « 

Лідер» № 171 
Навчально-методичні та 
інформаційно-
просвітницькі питання 

Презентація вищих навчальних 
закладів 
Англомовна дискусія 
“Запропонуй шляхи об”єднання 
країни (8-11 класи) - травень 

 Дамфріз Бернз Хоф Клаб 
 Предславинська гімназія № 

56 
Культурний та освітній 
обмін 

Участь учнів гімназії у 
міжнародному літературному 
конкурсі, започаткованому 
«Всесвітньою Федерацією клубів 
Роберта Бернза» 
Участь учителів гімназії в 
публікації альманаху, 
підготовленому Університетом 
Лондона 2014 року 

 Міжнародний проект «Молодь Європи  за світ без насильства» руху 
“Молодь за мир” 

 Гімназія № 109 Зустрічі, конференції, 
круглі столи, меморіальні 
церемонії 
Поширення ідей миру без 
насильства, позитивного 
значення толерантності у 
формуванні цілісної 
особистості 

Волонтерська діяльність Зустрічі 
та дискусії на тему “За світ без 
насильства”-березень-квітень 
Участь у світі Дня солідарності 
між поколіннями з нагоди 
відзначення Дня Перемоги — 
травень 
Семінар “Голокост і сучасність: 
загальні тенденції” - жовтень 
 

 Посольство Індонезії 
 Український гуманітарний 

ліцей 
Культурно-
просвітницький напрям 

Ексурсія учнів та вчителів до 
Резиденції Посла — 25.11.14 

 Оксфорд Груп 
 Кловський ліцей № 77 Проведення телеуроків 

по Скайпу, семінарів 
Семінари для вчителів з метою 
підвищення фахового рівня 

 Посольство Китайської Народної Республіки в Україні 
 Ліцей міжнародних 

відносин № 51 
Культурно-
просвітницький напрям 

Участь Абас Абдули, другого 
секретаря Посольства, Лі Хун, 
директора Інституту Конфуція в 
Ш науково-практичній 
конференції шкіл ЮНЕСКО 
 

 Міжнародна організація «Widerstrahl» 
 Спеціалізована школа № 47 Покращання рівня знань 

учнів з німецької мови, 
методичного майстерства 
вчителів німецької мови 

Спільне проведення тижня 
німецької мови. Допомога учням 
при складанні іспитів на 
міжнародний мовний диплом 
Уроки з носіями мови 

 Гімназія № 117 Покращання рівня знань Проведення зустрічей для учнів 



учнів з німецької мови, 
методичного майстерства 
вчителів німецької мови 

8-11 класів з носіями мови 

 
Видавництво “EXPRESS PUBLISHING” 

Ліцей міжнародних відносин 
№ 51 

Культурно-просвітницький 
напрям 

Науково-метоличний семінар для 
учнів 10-11 класів під 
керівництвом Олени Хорош, 
методиста-консультанта 
видавництва 

 
Посольство Литовської Народної Республіки в Україні 

Ліцей міжнародних відносин 
№ 51 

Культурно-просвітницький 
напрям 

Участь Рути Рудинскайте, аташе 
Посольства в Ш науково-
практичній конференції шкіл 
ЮНЕСКО 

 
Міжнародна програма  підвищення кваліфікації для освітян при Східно-

європейському Інституті психології і Краківській академії ім.Анджея Фрича 
Молджевського 

Гімназія № 109 Підвищення кваліфікації 
освітян 

Доповідь директора гімназії на 
міжнародній конференції — грудень 
2014 

 
 
 
3. Співпраця з українською діаспорою 
 

№ 
п.п. 

Держава Громадська організація, 
навчальний заклад 

української діаспори 

Навчальний 
заклад м. 

Києва 

Напрямки співпраці 

1 Шотландія Український осередок 
м.Дамфріз 

Гімназія № 56 Надання автентичного 
матеріалу для роботи над 
спільними учнівськими 

проектами 
Листування через Інтернет 

2 Іспанія Школа «Лідер» 
 м. Мурсія 

Печерська 
гімназія № 75 

Інтернет-листування 

3 Грузія Перша українська 
гімназія ім.. 
Грушевського м. Тбілісі 

Ліцей  
інформаційних 
технологій № 
79 

Обмін методичною 
літературою. Підвищення 
кваліфікації вчителів шляхом 
проведення методичних рад з 
метою обміну досвідом 
роботи, організації 
стажування. Участь у 
спільному освітньому проекті 
«Сходинки до інформатики», 
«Інформатика»  5-7 клас. 
Проведення спільних 
Інтернет-конференцій.  

4 Греція Недільна школа при СШ № 94 Допомога посольству 



посольстві України в 
Греції 

України в Греції та недільній 
школі при посольстві 
наочними посібниками та 
сувенірами, зробленими 
учнями школи. (Травень) 
Зустріч учнів та вчителів 
школи з аташе з питань 
культури та освіти паном П. 
Олійником і викладачами та 
учнями недільної школи при 
посольстві - серпень 

5 Білорусь Гімназія № 7 м. Мінськ Гімназія № 117 Надання допомоги у вивченні 
української мови, літератури, 
культури, традицій, історії..  
Серія он-лайн конференцій з 
питань підготовки до роботи 
та обговорення завдань для 
всіх комітетів з 
організаторами Мінської 
Моделі ООН = вересень 

6 Німеччина Спілка українців у 
Німеччині «Нова 
громада» 

Український 
гуманітарний 
ліцей 

Обмін літературою 
українознавчого змісту 

7 Франція Репрезентативний 
комітет української 
громади. 

Ліцей 
міжнародних 
відносин № 51 

Співробітництво в рамках 
проекту ЮНЕСКО, 
листування, обмін досвідом 

8 Франція Культурно-
інформаційний центр 
Посольства України у 
Франції, Українська 
школа мистецтв 

Ліцей 
міжнародних 
відносин № 51 

Відвідування занять з 
української мови, історії 
України, образотворчого 
мистецтва та співу для дітей. 

9 Франція Комітет побратимства 
Санліса й Печерського 
району Києва 

Ліцей 
міжнародних 
відносин № 51 

Участь учнів ліцею у Днях 
Анни Київської в Санлісі 

 
 
4. Участь у міжнародних проектах та програмах 
 

№ 
п.п. 

Міжнародний проект, 
міжнародна програма 

Навчальний 
заклад, який 
бере участь у 
міжнародному 
проекті, 
програмі 
( в т.ч. школи 
ЮНЕСКО) 

Мета проекту, програми Заходи щодо реалізації 
проекту, програми 

1 Робота в рамках 
Асоційованих шкіл 
ЮНЕСКО 

Ліцей 
міжнародних 
відносин № 51 

Участь у міжнародних 
конференціях, проектно-
дослідницька діяльність. 

Відкритий інтегрований 
урок “Україна — Європа 
- розвиток 
міжкультурних 
компетенцій,” 
присвячений 
Європейському дню мов. 
- вересень 



Хода Миру до 
пам”ятника “Розбите 
серце”-відзначення 
Міжнародного Дня Миру 
Публіцистично-
методологічна 
конференція “...І весь 
святий наш Київ...” 
(Печерськ у долі 
Шевченка)-лютий 
Заключний етап акції 
“Допоможемо 
знедоленим дітям” в 
рамках проекту “Діти-
дітям”- поїздка до 
підшефного інтернату -
жовтень 
Участь у Міжнародному 
форумі в Польщі 
(м.Легіоново) під егідою 
Польського Комітету 
ЮНЕСКО.-жовтень 
 
 

2 Проект «Зелений 
пакет» 

Ліцей 
міжнародних 
відносин № 51 

Розробка та 
впровадження 
інноваційного освітнього 
пакету навчальних 
матеріалів для школярів 
віком 11-15 років в 
Україні.  
Формування нових 
моделей поведінки в 
школі, дома та в 
суспільстві 

Участь у проекті 
«Збережемо «зелену» 
зону»: активна участь у 
днях довкілля, 
проведення 
інтегрований уроків в 
рамках проекту.                         
–квітень. 
Міжпредметний проект: 
“To wash or Not to wash”. 
Участь  у ІІ районному 
етапі УІІ Всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу 
“Молодь обирає життя” 

3 Освітній проект 
«еTwinning Plus». 

Ліцей 
міжнародних 
відносин № 51 

Проект eTwinning –
ініціатива Європейської 
Комісії, спрямована на 
розвиток співробітництва 
європейських шкіл за 
допомогою інформаційних 
і комунікаційних 
технологій. Учителі та 
школярі в мережі 
eTwinning  мають 
можливість реалізації 
спільних проектів з 
європейськими школами. 

В рамках проекту 
"eTwinning Plus" учні 
ліцею   працюють над 
проектами "Ти -
європеєць. Маєш голос, 
маєш права” 
Участь учнів та 
вчителів у конференції 
Підсумки року  
eTwinning  Plus Україна 
2014” 
 

4 Міжнародний 
навчальний проект 
«Європейський 
молодіжний 

Ліцей 
міжнародних 
відносин № 51 

Освітній проект, який 
об’єднує 36 
національних осередків в 

Тренінг  в рамках 
проекту “Розуміння 
Європи” - квітень 



парламент - Україна» країнах Європи. Метою 
діяльності ЄМП є 
зростання усвідомлення 
молодими людьми 
важливості питань, що 
стосуються Європи, та 
сприяння отриманню 
дійсно унікального 
навчального досвіду.  

5 Кємбридж Інглиш 
Скулз 

Ліцей 
міжнародних 
відносин № 51 

Поєднання української 
моделі навчання  
англійської мови як 
іноземної з 
досягненнями світової 
методики викладання. 
Підготовка до складання 
іспитів відповідно до 
міжнародних стандартів 

Зустріч учнів ліцею з 
консультантом 
екзаменаційоного 
департаменту 
Кембриджського 
університету Дариною 
Сіжук з метою 
ознайомлення з 
форматом складання 
екзаменів. 

6 Природничо-
науковий ліцей № 145 

Національний 
Чіо Тонг 
університет 
1001 Ta 
Hsinchu, 
Taiwan, 300 
R.O.C. 
810 43 662 430 
328 
 

2006-термін 
необмежений 

Зустріч з випускними, 
що навчаються на 
Тайвані – 
Вересень 2014. 
Підготовка випускників 
до навчання в 
університеті. 

7 Проект «Творчість 
барда Шотландії 
Роберта Бернза у 
світовій літературній 
скарбниці» 

Предславинськ
а гімназія № 56 

Вивчення традицій, 
культури Шотландії. 
Ознайомлення 
гімназистів з творчістю 
Р.Бернза, розвиток 
навичок літературного 
перекладу 

Робота творчої 
лабораторії 
літературного 
перекладу, участь учнів 
гімназії у 
міжнародному конкурсі 
учнівських творів за 
творчістю Р.Бернза, 
започаткованому 
Всесвітньою 
Федерацією  

8 Навчальна програма 
«FLEX” 

Кловський 
ліцей № 77 

Поширення наукових 
досягнень серед молоді 
та відкриття французької 
культури у 
співробітництві з 
асоціацією Abreuve ta 
science» 

Учні ліцею взяти участь 
у тестуванні, яке 
відбулося в жовтні 

9 «Світ назустріч 
Україні» 

Кловський 
ліцей № 77 

Тестування навичок та 
умінь з метою 
подальшого навчання в 
США, стажування учнів 
та вчителів; 
ознайомлення з 
культурою та традиціями 

Зцустріч з Родом 
Робертсоном, 
управляючим 
директором «Брігз 
Кєпітал» для вчителів з 
метою підвищенн 
фахового рівня- лекція 



США на тему «Світові 
інтеграційні процеси: 
розвиток та 
перспективи України і 
особлива роль молоді в 
цьому» 

10 Польські Гарцери  Кловський 
ліцей № 77 

Міжнародні зустрічі 
дітей, співпраця 
товариств Я.Корчака 
України та Польщі 

У жовті ліцей брав 
участь у міжнарожних 
заходах «Двадцать 
років з Корчаком». 

11 Представництво 
ЮНІСЕФ в Україні 

Школа І-Ш 
ступенів № 78 

Підтримка прав дитини в 
Україні, ознайомлення з 
міжнародними 
програмами щодо 
захисту дітей 

Участь учнівських 
команд  школи у 
Форумі делегатів 
дитячих прав, 
присвяченому 25-ій 
річниці приняття 
конвенції ООН про 
права дитини  

12 УШ Міжнародна 
проектна олімпіада з 
біотехнологій “Інепо-
Євроазія 2014” 

Ліцей 
інформаційних 
технологій № 
79                                                                                                    

Охорона 
навколишнього 
середовища; 
підвищення 
екологічної освіти 
учнів 

 Захист проектів 
“Магнітна нанотерапія 
експериментальних 
злоякісних пухлин 
тварин”, “ІЕ-
інтегрована біосистема 
мобільної діагностики 
здоров”я людини на 
основі 
імунохроматографічних 
тест-систем” 

13 Європейський 
молодіжний 
парламент 

Гімназія № 86 
“Консул” 

Підвищення рівня 
обізнаності молодих 
людей із питаннями 
європейської інтеграції 
та отримання 
унікального навчального 
досвіду 

Участь учнів 10-11 
класів в сесії ЄМП — 
Україна-квітень 
Гімназія “Консул” 
офіційний партнер сесії 

14 «З’єднає нас Віа Регія 
– від Згожельца до 
Києва» - в рамках 
українського фонду 
обміну молоді 

Спеціалізована 
школа № 89 

Обмін досвідом між 
учнями шкіл, 
ознайомлення з 
культурою сусідньої 
держави 

Відвідування  
історичних та 
архітектурних пам’яток 
– протягом року 
Семіна на тему 
“Європейський вибір”-
лютий 

15 Міжнародна програма 
розповсюдження 
еллінізму в країнах 
проживання греків 
(під егідою 
Євросоюзу) 

Спеціалізована 
школа № 94 
«Еллада» 

Розповсюдження 
еллінізму в країнах 
проживання греків. 
Знайомство з новітніми 
європейськими 
методиками викладання 
іноземних мов. 
Підвищення рівня 
викладання новогрецької 
мови. Оздоровлення в 
таборах Греції дітей 
грецького походження та 

Мовна практика, 
знайомство з історією 
Греції, ії стародавніми 
пам’ятками архітектури 
та оздоровлення учнів 
школи у Міжнародному 
дитячому таборі 
м.Афіни, Греція – 
серпень 
Участь викладачів 
новогрецької мови 
Сергєєвої М.М., 



учнів пілотних шкіл. Бескоровайної Б.О. Та 
Ігнатенко Н.М. в 
Міжнародному семінарі 
в університеті 
м.Солоники (Греція) –
серпень 

16 Гуманітарний проект 
до відзначення 200-
річчя від народження 
Т.Г.Шевченка 
«Шевченківське 
безсмертя» 

Гімназія № 109 Вивчення життєвого 
шляху та творчої 
спадщини Кобзаря, 
вшанування пам’яті 
українського митця 

Написання творчих 
робіт по творам, 
конкурс читців 
українською та 
іноземними мовами 
творів Т.Г.Шевченка-
лютий-березень 
Круглий стіл “Великий 
син великого народу” - 
лютий 
Постановка творчих 
вистав 
Участь в організації та 
проведені 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції “Феномен 
Тараса Шевченка: 
лінгвістичний, 
історичний і 
мистецтвознавчий 
аспекти” - лютий 

17 Мінська модель ООН 
2013 

Гімназія № 117 Поширення ідей та 
принципів ООН, 
ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ. 
Поширення 
міжнародного 
співробітництва. 
Практика використання 
української мови в 
міжнародному 
спілкуванні. 

Олн-лайн підгота до 
участі у конференції 

18 Навчальна он-лайн 
програма eTwinning 
від Європейської 
комісії 

Гімназія № 117 Можливості розвитку 
он-лайн співпраці хз 
навчальними закладами 
всього світу. 
Можливість реалізації 
спільних проектів з 
європейськими школами.  
Використання сучасних 
інформаційно-
коммунікаційних 
технологій з метою 
формування в учнів 
навичок 21 століття. 

Відбулася реєстрація. 
Вчитель-координатор 
Хоменко С.О. Пройшла 
дводенний практичний 
тренінг із впровадження 
даної програми у 
навчально-виховний 
процес та отримала 
відповідний сертифікат 

19 Міжнародний 
освітній проект 
“Торговий шлях із 
варягів у греки” 

Гімназія № 117 Знайомство з 
комп”ютерною 
програмою самостійного 
вивчення іноземних мов 

Участь вчителів 
англійської мови у 
дводенному 
практичному тренінгу 



(практичне застосування 
та оцінка ії 
можливостей) 

“Застосування 
інтерактивних веб-
платформних рішень у 
навчальному процесі на 
базі систем штучного 
інтелекту з вивчення 
іноземних мов 
світового лідера 
“Rosseta Stone” - 
жовтень 
Практичне 
використання 
прогшрами з учнями 6-
класів. 

20 «Європейський 
вимір» 

Школа І-Ш 
ступеню  № 
133 

Формування 
організаційних 
здібностей та активізація 
творчого потенціалу у 
молоді, створення 
сприятливих умов для 
реалізації та 
гармонійного розвитку 
особистості. 

Європейські вечорниці 
за  участю 
представників країн-
засновників Євросоюзу-
травень 
 

21 Проект «Мій герой» Школа І-Ш 
ступеню № 133 

Використання засобів 
інформації, мистецтва, 
технологій з метою 
виховання людяністі, 
співчуття до 
оточуючих 

Створення учнями 
оповідань та малюнків, 
фільмів з 
використанням ІКТ. 
Співпраця з 
просвітницькими 
організаціями країн 
Європи 

22 Міжнародна програма 
“День комети” 
спільно з центром 
науки та мистецтва 
“Мала академія наук 
України” 

Києво-
Печерський 
ліцей «Лідер»  
№ 171 

Популяризація  
досягнень  науки та 
залучення молоді до 
наукової діяльності 

Участь у прямій трансляції з 
німецького аерокосмічного 
центра посадки 
автоматизованого 
дослідницького модуля на 
ядро комети Чурюмова-
Герасименко. Пізнавальні 
лекції провідних фахівців 
аерокосмічної галузі України 
та Німеччини, аерокосмічна 
вікторина, телеміст з 
університетами різних міст 
України -листопад 

23 Міжнародний 
проект ”Чесна гра” 

Києво-
Печерський 
ліцей «Лідер»  
№ 171 

Профілактика 
насильства та 
запобігання поширенню 
ВІЛ/Сніду 

Семінари для вчителів, 
апробація оновленої 
методики проекту 
“Чесна гра”, уроки для 
учнів. 
 

24 Програма “FLEX” Києво-
Печерський 
ліцей «Лідер»  
№ 171 

Взаємообмін Стажування учнів  в 
вищих школах  

25  Київський 
Міжнародний фізико-

Києво-
Печерський 

Зміцнення дружніх 
стосунків між 

Організація та 
проведення  фестивалю 



математичний 
Фестиваль під 
патронатом 
Національної комісії 
України в справах 
ЮНЕСКО 

ліцей «Лідер»  
№ 171 

обдарованими дітьми 
різних країн-сусідів 
України, розвиток 
обдарованої учнівської 
молоді, зацікавленої у 
вивченні математики та 
фізики, формування в 
учнів навичок 
дослідницької пошукової 
роботи, перетворення 
Києва на центр 
природничо-
математичного дитячого 
руху. 

– травень (щорічно) 

26 I-earn СШ № 181 Навчання та спілкування 
дітей різних країн. 

Електронне листування, 
участь у форумах (через 
мережу Інтернет) з 
питань екологічної 
освіти 

27 World Class Schools 
Mock Trial and Debate 
(віртуальні дебати 
між учнями 
загальноосвітніх шкіл 
світу). Модератор 
проекту-школа  Del 
Valle, США (Техас, 
США) 

Український 
гуманітарний 
ліцей 

Просування і підтримка 
руху педагогів шляхом 
підвищення кваліфікації 
вчителів та освітнього 
співтовариства. 
Узагальнення і 
поширення кращого 
досвіду лідерів-
представників різних 
культур  

Віртуальні дебати на 
задану тему з учнями 
різних країн (1 раз на 
місяць) 

28 Програма сприяння 
зовнішньому 
тестуванню в 
Україні , ІІ етап, 
2013-2015 
 

Український 
гуманітарний 
ліцей 

Сприяння зовнішньому 
тестуванню в Україні є 
розбудова спроможності 
елементів та 
компонентів 
національної системи 
тестування, зміцнення 
ефективної громадської 
підтримки доступності 
вищої освіти в Україні 

Виступ директора 
ліцею Сазоненко Г.С. 
на засіданні «Структура 
освіти. Проблеми 
узгодження з вимогами 
міжнародних 
стандартів»-  
Міністерство освіти- 
жовтень 

29 Ізраїль, музей Яд 
Вашем 

Український 
гуманітарний 
ліцей 

Виховання молоді в дусі 
миру, ненасильства, 
терпимості, взаємної 
поваги, міжкультурного 
та міжрелігійного 
діалогу й примирення 

Участь вчителя у 
Міжнародному семінарі 
для вчителів та 
методистів історії 
“Вивчення Голокосту в 
Україні для формування 
атмосфери 
толератності” 27.12-
05.01 

  
 
5.Організація заходів, приурочених до знаменних дат та 
міжнародних свят  
 



№ 
п/п 

Захід (фестиваль, конкурс, 
конференція тощо) 

Країна, в якій 
проходив 
захід 

Навчальний заклад Дата 
проведення 

На 
кого 
розрах
овани
й 
захід 

1 Міжнародний форум 
«Україна – Франція – 
Польща – вектор 
співробітництва в освіті»  

Україна Ліцей 
міжнародних 
відносин № 51 

8-11 квітня Учні, 
вчите
лі 

2 Міжнародний молодіжний 
театральний фестиваль 

Польща 
м.Легіоново 

Ліцей 
міжнародних 
відносин № 51 

жовтень Учні 

3 Міжнародний конкурс 
дитячих творів, 
присвячених творчості 
Р.Бернса, започаткований 
всесвітньою федерацією 
Р.Бернса 

Шотландія Предславинська 
гімназія № 56 

Лютий-травень 
2014 

Учні 
вчите
лі 

4 Конкурс Х-фактор  (Англія) Печерська 
гімназія № 75 

Встановлення 
дружніх стосунків, 
культурний обмін 

Учні з Англії та 
України 

 Учні 

5 Міжнародний форум до Дня 
толерантності 

Україна Печерська гімназія 
№ 75 

15.11.2014 Учні 

6 Міжнародний форум, 
присвячений 25-річчю 
Конвенції ООН про права 
дитини та 20-річчю 
Українського товариства 
Януша Корчака  

Україна Київ Кловський ліцей № 
77 

17-19 жовтня 
2014 

Вчите
лі, 
учні, 
батьк
и 

7 Родинне свято до 
Міжнародного дня людей 
похилого віку 

Школа І-Ш 
ступенів № 78 

Школа І-Ш 
ступенів № 78 

3-8 листопада Вчите
лі, 
учні, 
батьк
и 

8 Міжнародний фестиваль 
«Співдружність 79»  

Київ 
М.Мінськ 
(Білорусь) 

Ліцей 
інформаційних 
технологій № 79 

Квітень 2014 Учні, 
вчите
лі 

9 Мистецький проект “Folk 
Ukraine” 

Київ СШ № 89 серпень Учні, 
вчите
лі 

10 У Міжнародна науково-
практична конференція 
«Діалог культур: Україна –
Греція( поліфонія діалогу у 
постсучасній культурі» 

Україна – 
Греція - 
Сербія 

Спеціалізована 
школа № 94 
«Еллада» 

Вересень Учні, 
вчите
лі 

11 Урочистості, присвячені 
боротьбі українського та 
грецького народів проти 
фашизму та Дню “ОХІ” 

Спеціалізован
а школа № 94 
«Еллада» 

Спеціалізована 
школа № 94 
«Еллада» 

Вересень Учні, 
вчите
лі 

12 Міжнародний конкурс 
екологічних проектів 
GENIUS OLIMPIAD 

США 
Освего, Рью-
Йорк 

Природничо-
науковий ліцей № 
145 

Квітень 2014 Учні 

13 Міжнародна олімпіада з В”єтнам, Природничо- Червень 2014 Учні 



хімії Ханой науковий ліцей № 
145 

14 Міжнародна олімпіада з 
фізики 

Казахстан, 
Астана 

Природничо-
науковий ліцей № 
145 

Червень 2014 Учні 

15 ХІІІ Київський 
Міжнародний фізико-
математичний фестиваль 
під патронатом 
Національної комісії 
України в справах 
ЮНЕСКО 

Україна, Київ Києво-Печерський 
ліцей «Лідер» № 
171 

 травень 2014 Учні, 
вчите
лі 

16 Міжнародний 
математичний конкурс 
«Кенгуру» 

Україна, Київ Києво-Печерський 
ліцей «Лідер» № 
171 

Жовтень 2014 Учні 

17 Міжнародна учнівська 
олімпіада з математики 

Південно-
африканська 
республіка 
м.Кейптаун 

Києво-Печерський 
ліцей «Лідер» № 
171 

Липень 2014 Учні 
Наталі
я 
Хотян
цква -
срібна 
медал
ь 

18 Ш Європейська олімпіада 
для дівчат 

Турція Києво-Печерський 
ліцей «Лідер» № 
171 

Квітень 2014 Учні 

19 Міжнародний конкурс 
знавців української мови 
імені Петра Яцика  

Україна Київ Всі навчальні 
заклади району 

Листопад-
грудень 2014 

Учні 

20 Спортивні змагання (клуб 
«Сенто») 

Німеччина 
Польща 
Австрія 
Італія 
Чехія 
 
 

СШ № 181 Лютий  
Березень  
Квітень 
Жовтень 
Вересень 

Учні 

21 ХУІІ Міжнародна виставка 
навчальних закладів 
«Сучасна освіта в Україні – 
2014»  

Україна Український 
гуманітарний ліцей 

27-28.02.20134 Вчите
лі 

22 ХХІІІ Всеросійська 
науково-методична 
конференція 
«Університетська гімназія» 
м.Санкт-Петербург 

Російська 
Федерація 

Український 
гуманітарний ліцей 

Березень 2014 
року 

Учні 

23 УІІІ Міжнародна наукова 
конференція з хімії «Київ – 
Тулуза», м.Київ КНУ імені 
Т.Шевченка 

Україна Український 
гуманітарний ліцей 

02-07.06.2014 Учні, 
вчите
лі 

24 У Міжнародна науково-
практична конференція 
«Безпека життєдіяльності і 
охорони зборов я дітей і 
молоді ХХІ століття: 

Україна Український 
гуманітарний ліцей 

Вересень 2014 Учите
лі 



сучасний стан, проблеми і 
перспективи», м.Переяслав-
Хмельницький 

25 У Міжнародний конгрес 
іспаністів України за 
сприяння Відділу культури 
Посольства Іспанії в 
Україні, м.Львів ЛНУ 

Україна Український 
гуманітарний ліцей 

04-06.10.2014 Учите
лі 

26 ХІ Міжнародна студентська 
конференція «Актуальні 
питання міжнародних 
відносин», Київ, ІМВ КНУ 
імені Т.Шевченка 

Україна Український 
гуманітарний ліцей 

Жовтень 2014 Учні 

27 УІІ Міжнародні педагогічні 
читання “Василь 
Сухомлинський у діалозі з 
сучасністю: розвиток 
творчої особистості”, 
присвячені 95-річниці від 
дня народження 

Україна 
м.Кіровоград 
та с.Павлиш 

Український 
гуманітарний ліцей 

27-28.09.2014 Учите
лі 

 
 
6.Діяльність євроклубів, осередків дружби 
 

№ 
з/п 

Навчальний 
заклад 

Назва 
євроклубу 

Дата 
створе
ння 

ПІБ 
відповідальної 
особи 

Напрямки 
роботи 

 Заходи, проведені 
у 2012 році  

1 Ліцей 
міжнародни
х відносин 
№ 51 

Євроклуб 
«Лелека» 

2010 Косьонкіна 
А.Ю. 

Різносторонн
є вивчення 
країн 
Європейсько
го Союзу 
історії 
Франції, 
прямі 
контакти між 
школярами 
Євросоюзу 

 Участь у 
підготовки 
конференцій, 
Міжнародному 
фестивалю у 
Польщі,  
відзначенню 
знаменних дат 
 

2 Предславин
ська 
гімназія  
№ 56 

Клуб 
міжнародних 
зв’язків 
«Глобус» 

2002 Горлушко І.Г. 
 Стельмах 
Н.О. 

Забезпеченн
я зв’язку 
національног
о та полі 
культурного 
аспекту 
виховання. 
Відродження 
традицій 
співробітниц
тва школи у 
новому 
соціокультур
ному 
просторі. 
Робота 

Проведення тижня 
англійської мови  
Робота і 
презентація 
проекту «Школи  
Британії» - квітень 
Робота англомовної 
театральної студії – 
участь у міському 
конкурсі 
театральних 
колективів 
Робота над 
проектом 
«Тенденції 
розвитку сучасної 



філологічної 
секції МАН 

англійської мови» 
Науково-дослідна 
діяльність учнів в 
МАН з іноземних 
мов 
 

3 Спеціалізов
ана школа  
№ 75 

СКСД 
(скільки країн 
стільки друзів) 

2005 Савчук Ю.Г. Ознайомлен
ня з 
країнами, їх 
історією та 
культурою, 
встановленн
я дружніх 
зв’язків, 
електронне 
листування. 

Районний 
фесьтиваль “Діалог 
держав” - березень 
2014 
конгрус юних 
послів миру- участь 
жовтень 2014 року 
Участь цу 
конференціях 
асосоційованих 
шкіл ЮНЕСКО  
День ООН -
жовтень 2014 

4 Кловський 
ліцей № 77 

Європейський 
молодіжний 
парламент - 
Україна 

2001 
рік 

Петровська 
Світлана 
Василівна 
(директор 
музею 
Кловського 
ліцею № 77) 

Проведення 
інтерактивни
х семінарів, 
конференцій 
з питань 
молодіжних 
проблем 
країн світу 

«Холокост» - цикл 
традиційних  
заходів – вересень 
Листування, 
екскурсії 

5 Школа І-Ш 
ступенів  
 № 78 

Клуб 
«Всесвіт» 

2003 Чередниченко 
І.Г. 

Листування, 
подорожі 

Електронне 
листування 
Відвідування  
Словаччини, 
Швейцарії, Італії, 
Чехії 
Святкування 
знаменних дат 
 

6 Ліцей 
інформаційн
их 
технологій 
№ 79 

«Руставельці» 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Співдруж-
ність – 79» 

2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 

Луценко С.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ломаковська 
Г.В. 

Участь у 
спільному 
освітньому 
проекті 
«Сходинки 
до 
інформатик
и 2-4 кл» 
 
Поширення 
міжнародних 
зв’язків 

Листування  
Інтернет-
конференції. 
Спільні проекти 
“Грузія в житті і 
творчості Лесі 
Українки, 
“Незламність 
народу в поемі 
Тараса Шевченка 
“Кавказ”” 
Міжнародні 
фестивалі 
«Співдружність-
79»  
м.Мінськ 
(Білорусь) 

7 Школа І-Ш 
ступенів  

Клуб юних 
дипломатів 

2001 Кулинич Д.С. Листування,  
участь у 

Проведення 
дебатів на тему 



 № 84 конференція
х, круглих 
столах. 
Культурне 
співробітниц
тво. 
Творчість 
історична 
пам’ять 

«Система освіти в 
Європейських 
країнах» (10 
класи) 
Презентація для 
учнів 9-11 класів 
«Наш дім Земля – 
і вона єднає». 
Участь у 
Міжнародному 
Форумі 
«Сучасному 
навчальному 
закладу – 
культуру 
толерантності» в 
рамках 
відзначення 
Міжнародного 
дня толерантності 
– листопад 
Виставка 
малюнків 
«Європейська 
культура – спільне 
надбання всіх 
країн» - листопад 
2014 

8 Спеціалізов
ана  школа 
 № 88 

«У серці 
Європи» 

2005 Іванченко 
А.Г. 

Збір  
матеріалів з 
історії, 
культури 
країн-
учасників 
ЄС 

Протягом року 
проведені : 
виставки стіннівок 
«Європейські 
країни», виставка 
малюнків прапорів 
країн ЄС; учнями 
9-11 класів 
зроблені та 
продемонстровані 
презентації Power 
Point про країни 
Євросоюзу; для 
учнів 5-8 класів 
проведена гра : 
«Що? Де? Коли?» 
на європейську 
тематику; для 
учнів початкової 
школи проведені 
ігрові заняття : 
«Що ми знаємо 
про Європу»;  учні 
5-11 класів 
продемонстрували  
відео-тури  до 
країн Європи, 



якими вони 
подорожували. 
 

9 Спеціалізов
ана  школа 
№ 89  

Англійській 
клуб 

2007 Пилипович 
І.О. 
 

Освітня, 
виховна  та 
розвивальна 
цілі 

Он-лайн проекти.  
Підготовка та 
проведення 
календарних свят. 
Театральні 
вистави. 
Дебати 
старшокласників. 

10 Спеціалізов
ана  школа 
  Еллада»  
№ 94 

Клуб 
українсько-
грецької 
дружби 

1994  Костюк Л.В. Розвиток 
дружніх 
стосунків 
між 
країнами, 
вивчення 
історії та 
демократич
них 
традицій. 
Пропаганда 
здорового 
способу 
життя 

 Допомога членів 
клубу у підготовці 
та проведенні 
святкового заходу 
до Дня 
Незалежності 
Греції. 
Участь у міських 
заходах, 
присвячених 
відзначенню Дня 
Європи. 
Підготовка та 
проведення 
тематичного 
святкового заходу 
«День ОХІ», 
присвяченого 
боротьбі 
українського та 
грецького народів 
проти фашизму. 
Участь членів 
клубу в науково-
практичному 
семінарі 
“Незгасне сяйво 
Еллади” 
Створення та 
презентація 
віртуальних 
екскурсій “Родина 
Іпсіланті в Києві” 
та “Родина 
Капністів та 
українське 
просвітництво ” 

11 Гімназія № 
109 

Євроклуб 
«Горизонт» 

2008 Захарова 
Ю.М. 

Розвиток 
дружніх 
стосунків 
між 
країнами. 
Участь  у 
конкурсах, 

Святкування 
визначних дат 
ООН і ЮНЕСКО 
Шкільний проект 
“Збережемо 
вишиванку” - 
вересень-грудень 



фестивалях, 
проектах, 
презентаціях 

Підготовка та 
участь до 
конференцій 
асоційованих шкіл 
ЮНЕСКО 
Проведення 
шкільного 
фестивалю 
“Європейська 
весна” - квітень 

12 Гімназія  
№ 117 

Євроклуб 2004 Борисенко 
Т.О. 

Вивчення 
історії 
створення та 
структури 
Євросоюзу. 
Розширення 
міжнародни
х зв’язків та 
розвиток 
міжнародно
го 
співробітни
цтва. 
Поширення 
ідеї 
євроінтеграц
ії 

Підготовка учнів 
до участі в 
Білоруській 
моделі ООН –  
листопад 
Засідання 
«штабквартира 
ООН» в рамках 
святкування Дня 
гімназії – грудень 
Виставка-конкурс 
стіннівок до Дня 
європейських мов 
– вересень 
Учні 9,10, 11 
класів провели 
відритий захід 
“Тарас Шевченко 
мовами світу” до 
Дня європейських 
мов 
Флеш-моб на 
ганку гімназії на 
підтримку миру в 
Україні до 
Міжнародного 
Дня миру - 
вересень-грудень 

13 Школа І-Ш 
ступеню 
 № 133 

Євроклуб 
«Майдан 
громадської 
організації 
«Центр 
етнокультурн
ого виховання 
та розвитку» 

2005 Гибелінда 
В.Д. 
Кравчук Р.С. 

Формування 
організаційн
их 
здібностей 
та активі-
зація 
творчого 
потенціалу 
молоді. 
Виховання 
міжетнічної  
толерантнос
ті. 

Участь 
спортивних класів 
у Міжнародних 
змаганнях з 
плавання.-
протягом року 
Екскурсії для 
учнів  за віковими 
категоріями 
 

14 Спеціалізов
ана  школа 
№ 181 

«Меридіан» 2006 Пунда Н.А. Участь у 
міжнародни
х 
навчальних 

Свято іноземних 
мов-квітень 
телеміст 
“Т.Шевченко і 



проектах Канада” 
Казковий 
калейдоскоп 
“Чарівна 
скринька” 
Засідання круглого 
столу 
міжнародного 
клубу “Меридіан” 
Зустріч з 
німецьким 
письменником 
Фредріком Вале. 
Англо-
німецькомовний 
проект 
“Шевченко-
видатний син 
українського 
народу”  

15 Києво-
Печерський 
ліцей 
«Лідер» 
 № 171 

Клуб 
міжнародних 
відносин 
«Лідер» 

2004 Могиляста 
С.М. 

Проведення 
науково-
дослідницьк
ої та 
пошукової 
роботи з 
іноземних 
мов у 
вигляді 
творчих 
проектів-
рефератів, 
організація 
конференцій
, круглих 
столів 

Заходи до 
визначення 
знаменних дат. 
Загальношкільний 
диспут“Діяльність 
міжнародних 
організацій ООН, 
ЮНЕСКО: 
ефективність 
діяльності в 
контексті подій в 
Україні” Участь во 
Всеукраїнській 
акції “Голуб миру” 
Загальношкільна 
конференція 
“Голокост. Не стій 
осторонь” 
Виставка-конкурс 
есе “Мій вчитель-
сучасний вчитель” 

16 Український 
гуманітарни
й ліцей 

Євроклуб 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заярна І.С. Поширення 
інформації 
про історію. 
ЄС, його 
структуру, 
сучасний 
стан, 
розвиток, 
цілі та 
досягнення 

Участь команди 
ліцею в фестивалі 
«Діалог держав-
партнерство в 
освіті» 
Участь в 
підсумковій акції 
проекту 
«Підтримка 
регіональних 
Євроклубів»  
Створена сторінка 
Євроклубу в 
соціальній мережі 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Вконтакте  
Налагоджено 
співпрацю з 
інформаційною 
компанією 
“Будуємо Європу 
в Україні” 

 
7. Участь у навчально-виховному процесі ЗНЗ учителів-

представників інших держав 
 

№ 
з/п 

Навчальний заклад ПІБ вчителя Предмет, який 
викладає вчитель 

Термін дії 
угоди 

1 Кловський ліцей №77 Пан Бі Китайська мова Вересень 2014 
— травень 
2015 

2 СШ № 88 Мосінян Джемма (Вірменія) Вірменська мова 
(факультатів) 

Постійно 

3 СШ № 94 Галогаврос Афанасіос Новогрецька 
мова 

2014-2015 н.р.  

 
                                                                         
8.Інформація про вивчення та викладання іноземних мов в 
загальноосвітніх навчальних закладах району 
 

№ ЗНЗ  
 

Кількість учнів, які вивчають 
іноземні мови 

Кількість 
вчителів 

Як 
пер
шу 
мову 

Як 
другу 
мову 

Як 
трет
ю  
мов
у 

Фа 
куль 
тати
в 

Всього 

1 Школа І-Ш 
ступенів  № 5 

Англійська 
Німецька 

171  
100 

  
 

171 
100 

4 
2 

2 Гімназія «Успіх»  
№ 32 

Англійська 
Іспанська 

Французька 
Німецька 

 

601 
 
 
 
 

 
107 
102 
109 

 

  
 
 
 
 

601 
107 
102 
109 

 
 

20 
3 
1 
1 
 

3 СШ № 47 Англійська 
Німецька 

390 
116 

90 
373 

  480 
489 

10 
6 

4 Ліцей 
міжнародних  
відносин № 51 

Англійська 
Французька 

Німецька 
Російська 

763  
256 
196 

 
 
 

396 

 
 
 

763 
256 
196 
396 

20 
3 
2 
2 

5 Предславинська 
гімназія № 56 

Англійська 
Німецька 
Іспанська 
Французька 

303  
177 

 
 

49 
49 

 303 
177 
49 
49 

10 
2 
1 
1 

6 Печерська Англійська 419    419 5 



гімназія № 75 Іспанська 
Французька 
Російська  

88 
86 
174 

 88 
86 
174 

2 
2 
2 

7 Кловський ліцей 
№ 77 

Англійська 
Французька 
Німецька 
Російська 
 

680  
183 
225 

 

 
 
 

552 

 
 
 
 
 

680 
183 
225 
552 

 

19 
3 
2 
3 
 

8 Школа І-Ш 
ступенів  № 78 

Англійська 
Німецька   
Російська  

842  
 

842 

 
121 

 842 
121 
842 

6 
1 
4 

9 Ліцей 
інформаційних 
технологій 
 № 79 

Англійська 
Російська 

334 
 

 
307 

  334 
307 

4 
3 

10 Спеціалізована 
школа № 80 

Англійська  
Німецька  
Французька  
Російська 

512  
246 
95 
 

 
 
 

344 

 512 
246 

   95 
344 

10 
2 
1 
3 

11 Школа І-Ш 
ступенів № 84  

Англійська 
Німецька 

566  
312 

  566 
312 

7 
3 

12 Гімназія 
«Консул»  
№ 86  
 

Англійська 
Німецька 
Французька 
Іспанська 
Російська 

446  
103 
103 
77 
 
 

 
 
 
 

406 

 446 
103 
103 
77 
406 

50 
2 
4 
1 
3 

13 СШ № 88 Англійська 
Німецька 
Вірменська 
Російська 

564 
 
 

524 

 
338 

 
 

  
 
8 

564 
338 
8 

524 

6 
2 
1 
7 

14 СШ № 89 Англійська 
Французька 
Німецька 
Російська 

1096  
425 
266 

 

 
 
 

688 

 
 
 

413 

1096 
425 
266 
1101 

23 
3 
1 
3 

15 Школа І-Ш 
ступенів № 90  

Англійська 
Російська 

366 
 

 
75 

  366 
75 
 

3 
1 

16 СШ № 94 
«Еллада» 

Новогрецька 
Англійська 
Французька 

221 
134 

 

25 
145 
39 

  246 
279 

   39 

5 
3 
1 

17 Гімназія № 109 Французька 
Англійська 
Німецька 
Російська 

258 
204 
68 

223 
384 

 

 
 

214 

 
 
 

25 

481 
588 
282 
25 

10 
8 
3 
1 

18 Гімназія № 117 Англійська 
Німецька 
Французька 
Російська 
Французька 
Польська 

544  
318 

 
247 

  
 

16 
 

24 
30 
 
 

544 
318 
16 
247 
24 
30 
 

15 
4 
1 
3 
1 
1 
 

19 Школа І-Ш 
ступенів № 133 

Англійська   
Німецька 

557  
55 

  
20 

557 
75 

4 
2 



Російська 176 173 349 2 
20 Школа І-Ш 

ступенів  № 134 
Англійська 
Німецька 

223  
41 

  223 
41 

3 
1 

21 Природничо- 
науковий ліцей 
№ 145 

Англійська 
 

366    
 
 

366 
 

4 
 

22 Києво-
Печерський ліцей 
№ 171 «Лідер» 

Англійська 
Німецька 
 

1137  
270 

 

  1137 
270 

 
 

20 
3 
 
 

23 СШ № 181 Англійська 
Німецька 

230 
180 

93 
132 

 67 
74 

390 
386 

8 
5 

24 Український 
гуманітарний 
ліцей 

Англійська 
Німецька 
Французька 
Іспанська 
Італійська 
Китайська 
 

303  
122 
77 
74 
10 
20 
 

  303 
122 
77 
74 
10 
20 
 

6 
2 
1 
2 
1 
1 
 

  Англійська 
Німецька 
Французька 
Іспанська 
Італійська 
Китайська  
Новогрецька 
Вірменська 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  

 ВСЬОГО 8 мов       
                   

   
 


